
KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2019 

Karta aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (gazowej) 

 

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 29.03.2019r.  

 

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację: Ryszard Mehring – Główny specjalista ds. 

Energetycznych  

 

3. Przyczyna aktualizacji: 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 

IRiESD), wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz 

ustawy z dnia 09.11.2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 

2018, poz. 2348) 

 

4. Numery punktów podlegających aktualizacji: 

 

a) W części „Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego”: 

 dodano punkt 12 przedstawiający procedurę sprzedaży rezerwowej; 

 dodano punkt 13 „Przepisy przejściowe”. 

b) W części „Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”: 

 dodano punkt 7.1.12 dotyczący legalizacji, prawnej kontroli metrologicznej oraz kontroli 

metrologicznej urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych; 

 zaktualizowano Rozporządzenia dotyczące wymagań gazomierzy w punktach 7.2.5 oraz 

7.4.1.  

 

5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:  

 

W części ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego: 

12. OSD wszczyna procedurę sprzedaży rezerwowej na następujących zasadach:  
12.1 OSD publikuje listę sprzedawców rezerwowych oraz informację o sprzedawcy z 
urzędu na swojej stronie internetowej, a na wniosek Odbiorcy końcowego przekazuje 
mu taką listę oraz informację o sprzedawcy z urzędu, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia OSD takiego wniosku.  
12.2 OSD na bieżąco aktualizuje listę oraz informację o sprzedawcy z urzędu, o których 
mowa w pkt 12.1.  
12.3 Procedura sprzedaży rezerwowej wszczynana jest w przypadku:  
12.3.1 gdy ZUD poinformuje OSD o konieczności zaprzestania sprzedaży Paliw 
gazowych Odbiorcy końcowemu oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedaży; 
12.3.2 zaprzestania sprzedaży Paliw gazowych lub świadczenia usługi kompleksowej 
Odbiorcy końcowemu przez sprzedawcę, w tym zakończenie obowiązywania umowy 
sprzedaży lub umowy kompleksowej; 
12.3.3 uzyskania informacji od OSP o zakończeniu realizacji Przydziału zdolności (PZ) na 
rzecz ZUP/ZUD lub informacji od OSW o zakończeniu realizacji PZD na rzecz ZUD; 
12.3.4 konieczności zaprzestania świadczenia usług Dystrybucji na rzecz ZUD, na 
zasadach określonych w Umowie dystrybucyjnej lub IRiESD, w tym zakończenia umowy 
kompleksowej,  
– jeżeli OSD nie otrzymał PZD-Zmiany sprzedawcy, na mocy którego możliwe jest 
kontynuowanie dostarczania Paliw gazowych do Odbiorcy końcowego lub informacji o 
zakończeniu realizacji PZD w trybie określonym w Umowie lub IRiESD.  



12.4 Procedura sprzedaży rezerwowej nie jest wszczynana w przypadkach, o których 
mowa w art. 6a ust. 3 i 6b Ustawy Prawo energetyczne oraz w innych przypadkach 
czasowego wstrzymania świadczenia usług Dystrybucji na zasadach określonych w 
Umowie dystrybucyjnej, IRiESD lub obowiązujących przepisach prawa.  
12.5 ZUD jest zobowiązany przekazać OSD informację, o której mowa w pkt 12.1, nie 
później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez ZUD informacji o braku możliwości 
dalszego wywiązywania się z Umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej zawartej z 
tym Odbiorcą, w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w Umowie 
dystrybucyjnej.  
12.6 OSD niezwłocznie informuje Prezesa URE, OSP, OSDW, sprzedawcę rezerwowego 
lub sprzedawcę z urzędu o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt 12.3 i 
wszczęciu procedury sprzedaży rezerwowej.  
12.7 Procedura sprzedaży rezerwowej wszczynana i przeprowadzana jest na zasadach 
określonych w Ustawie Prawo energetyczne.  
12.8 OSD nie ponosi odpowiedzialności względem ZUD lub Odbiorców z tytułu 
wszczęcia procedury sprzedaży rezerwowej, w sytuacji wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w pkt 12.3. 
 

13. Przepisy przejściowe 
13.1 Punkt 12 wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2019 roku. 

W części bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi: 

7.1.12 Urządzenia pomiarowe wchodzące w skład nowych układów pomiarowych, 
wprowadzonych do użytkowania, przeznaczone do prowadzenia rozliczeń w Punktach 
wejścia lub Punktach wyjścia, powinny przejść procedurę oceny zgodności (zgodnie z 
Dyrektywą MID).  
Urządzenia wchodzące w skład każdego Układu pomiarowego objęte prawną kontrolą 
metrologiczną muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną i oznaczenie metrologiczne, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenia wchodzące w skład każdego 
Układu pomiarowego wyłączone spod prawnej kontroli metrologicznej, powinny 
posiadać poświadczenie wyniku przeprowadzonych badań potwierdzających ich klasę 
metrologiczną oraz certyfikaty i dopuszczenia określone w przepisach prawa 
właściwych dla danego urządzenia. 

7.2.5 Szczegółowe wymagania, które muszą spełniać gazomierze określa: 
a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonawczych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 18, poz. 115), 
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 poz. 969), 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1059, tj. ze zm)”. 

7.4.1 Szczegółowe wymagania, które muszą spełniać przeliczniki określa: 
a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonawczych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 18, poz. 115), 
b) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 poz. 969), 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1059, tj. ze zm)”. 

 


