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KARTA AKTUALIZACJI nr CB/30/2021 
 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  
Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

Data przygotowania: 29 lipca 2021 r. 

Przedmiot zmian 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta 
aktualizacji nr CB/30/2021”) dotyczą procedury zgłaszania przez wytwórców, w tym uzgadniania 
z OSP, planów remontowych jednostek grafikowych aktywnych. 
 
Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 
nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu  
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej części niniejszej Karty 
aktualizacji. 

Przyczyna zmian 

Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie 
ograniczeniami systemowymi, (dalej „IRiESP - Bilansowanie”) zawarte w Karcie aktualizacji 
nr CB/30/2021 są wynikiem wprowadzanych w równoległym procesie zmian IRiESP, 
dokonywanych Kartą aktualizacji nr CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia 
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/14/2021”). 
Celem zachowania spójności postanowień IRiESP, zmiany IRiESP objęte procedowaną 
równolegle Kartą aktualizacji nr CK/14/2021, powodują konieczność korekty procedury 
obejmującej proces zgłaszania przez wytwórców planów remontowych jednostek grafikowych 
aktywnych. W przypadku zgłoszeń przez wytwórcę remontów: kapitalnego, średniego i bieżącego 
wytwórca uwzględnia dodatkowo zasady dotyczące zgłoszeń remontów JWCD i JWCK, o których 
mowa w IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju 
sieci. 

Planowany termin wdrożenia zmian: 1 września 2021 r. 
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Zakres zmian: 

Lp. Punkt IRiESP - Bilansowanie systemu 
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Zestawienie zmian 

4. PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO I ZARZĄDZANIA 
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

4.3. Procedura zgłaszania remontów, ubytków i wymuszeń jednostek wytwórczych 
1.  4.3.2. Harmonogram przekazywania zgłoszeń Zmianie ulega pkt 4.3.2.1.  

Dodaje się pkt 4.3.2.2.  
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Specyfikacja zmian 
wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CB/30/2021 

do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 
Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 
Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi: 

 
4. PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO I 

ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 
 
4.3. Procedura zgłaszania remontów, ubytków i wymuszeń jednostek 

wytwórczych 
 
4.3.2. Harmonogram przekazywania zgłoszeń 

Pkt 4.3.2.1. otrzymuje brzmienie: 

4.3.2.1.  Zgłoszenia wyspecyfikowane w pkt 4.3.1.3. są przekazywane do OSP niezwłocznie 
i po każdej ich zmianie. 

Dodaje się pkt 4.3.2.2. w brzmieniu: 

4.3.2.2. W przypadku zgłoszeń wyspecyfikowanych w pkt 4.3.1.3. (1.1) - (1.3) wytwórca 
uwzględnienia dodatkowo zasady dotyczące zgłoszeń remontów JWCD i JWCK, 
o których mowa w IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania rozwoju sieci. 

 


