
Obowiązek operatorów systemów dystrybucyjnych, o których mowa  
w art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne (OSDn) uwzględnienia w instrukcjach ruchu 

i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) postanowień dotyczących usługi redukcji 
zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego 

Uprzejmie przypominam, że operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym także OSDn, 
tj. operatorzy, o których mowa w art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne1, mają obowiązek 
uwzględnienia w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) postanowień 
dotyczących usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego, 
określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), 

Z dniem 3 marca 2017 r. weszły w życie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2017 r. 
(Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) wprowadzające m.in. rozwiązania w zakresie 
świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego 
(OSP). 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017 polegają m. in. na 
określeniu: 

a) zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia 
usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego oraz 

b) zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu pozyskiwania danych 
pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, w ramach 
świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu 
przesyłowego. 

Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego 
uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania określone  
w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 
przesyłowej. 

Zatem wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobowiązani do uwzględnienia  
w swoich IRiESD wymagań w zakresie pozyskiwania usługi redukcji zapotrzebowania na 
polecenie operatora systemu przesyłowego.  

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 9g ust. 8b ustawy – Prawo 
energetyczne operator, o którym mowa w art. 9d ust. 7 tej ustawy, ma obowiązek zamieszczenia 
opracowanej IRiESD na swojej stronie internetowej oraz udostępnienia jej w siedzibie do 
publicznego wglądu, w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej IRiESP. Wraz z IRiESD  
należy opublikować informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz 
sposobie ich uwzględnienia.  

Z uwagi na fakt, że Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017 została ogłoszona  
w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 1 marca 2017 r., OSDn są zobowiązani do 
zamieszczenia na swoich stronach internetowych oraz udostępnienia w swoich siedzibach do 
publicznego wglądu IRiESD uwzględniających postanowienia dotyczące usługi redukcji 
zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego, w terminie do dnia 30 maja 
2017 r. 

                                                           
1 W art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne jest mowa o przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo 
obsługującym: 
1)   mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa; 
2)   system dystrybucyjny elektroenergetyczny o rocznym zużyciu energii elektrycznej 
nieprzekraczającym 3 TWh w 1996 r., w którym mniej niż 5% rocznego zużycia energii elektrycznej 
pochodziło z innych połączonych z nim systemów elektroenergetycznych; 
3)   mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego 
w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż paliw gazowych przez to przedsiębiorstwo w ciągu roku 
nie przekracza 150 mln m3; 
4)   mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego wchodzącego 
w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż przez to przedsiębiorstwo dotyczy paliw gazowych innych 
niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią 
gazową. 
 


