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1. Lista działań zrealizowanych w ramach procesu konsultacji projektu IRiESP-OIRE 

Wykaz działań PSE S.A. (dalej również „OIRE”) w ramach procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz 

współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji 

rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub 

uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii (dalej „IRiESP-OIRE”), 

przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Działania OIRE w procesie konsultacji. 

Lp. Data Opis działań 

1.  10 maja 2022 r. Opublikowanie Komunikatu OIRE, dotyczącego rozpoczęcia procesu 

konsultacji projektu IRiESP-OIRE, wraz z informacją dotyczącą 

sposobu zgłaszania uwag. 

2.  10 maja – 21 czerwca 2022 r.  Zbieranie uwag w ramach procesu konsultacji z Użytkownikami 

systemu projektu IRiESP-OIRE. 

3.  22 czerwca – 30 sierpnia 

2022 r.  

Opracowanie Raportu z procesu konsultacji z Użytkownikami 

systemu projektu IRiESP-OIRE. 

Opracowanie IRiESP-OIRE, po przeprowadzonym procesie 

konsultacji projektu, celem przedłożenia tej instrukcji Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) do zatwierdzenia. 

4.  31 sierpnia 2022 r. 

(planowana) 

2 września 2022 r. 

(zrealizowana) 

Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESP-OIRE 

opracowanej po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej 

instrukcji, wraz z Raportem z procesu konsultacji. 

Opublikowanie Komunikatu OIRE dotyczącego przedłożenia 

IRiESP-OIRE Prezesowi URE do zatwierdzenia, wraz z Raportem 

z procesu konsultacji oraz IRiESP-OIRE uwzględniającą zmiany 

wynikające z procesu konsultacji. 
 

2. Lista Użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu 

IRiESP-OIRE 

W procesie konsultacji projektu IRiESP-OIRE uwagi zgłosili następujący Użytkownicy systemu: 

1) ESV S.A., 

2) E.ON Polska S.A., 

3) Enea Operator Sp. z o. o., 

4) Energa Obrót S.A., 

5) Energa Operator S.A., 

6) Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A., 

7) GS1 Polska, 

8) PGE Dystrybucja S.A., 

9) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

10) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 

11) Stoen Operator Sp. z o.o., 
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12) Tauron Dystrybucja S.A., 

13) TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 

14) Towarzystwo Obrotu Energią. 

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez Użytkowników systemu do projektu IRiESP-OIRE 

oraz sposób ich uwzględnienia  

Użytkownicy systemu, o których mowa w pkt 2. złożyli łącznie 1895 uwag do projektu IRiESP-OIRE. 

Odniesienie się OIRE do uwag zgłoszonych przez Użytkowników systemu w zakresie: 

1) uwag ogólnych do IRiESP-OIRE i Załączników nr 2 – 6 do IRiESP-OIRE, 

2) uwag szczegółowych do IRiESP-OIRE i Załączników nr 2 – 6 do IRiESP-OIRE, 

3) uwag ogólnych do Standardów Wymiany Informacji Centralnego systemu informacji rynku energii 
stanowiących Załącznik nr 1 do IRiESP-OIRE, 

4) uwag szczegółowych do Standardów Wymiany Informacji Centralnego systemu informacji rynku 
energii stanowiących Załącznik nr 1 do IRiESP-OIRE 

oraz 

1) specyfikacja zmian wynikających z autokorekt wprowadzonych przez OIRE, 

przedstawione zostały w pliku Raport z procesu konsultacji projektu IRiESP-OIRE - odniesienie się OIRE do 
uwag Użytkowników systemu, który stanowi załącznik do niniejszego Raportu z procesu konsultacji. 

4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji projektu IRiESP-OIRE 

Zważywszy na stanowisko OIRE przedstawione w pliku Raport z procesu konsultacji projektu IRiESP-OIRE - 

odniesienie się OIRE do uwag Użytkowników systemu, stanowiącym załącznik do niniejszego Raportu 

z procesu konsultacji i zawierającym odniesienie się względem zgłoszonych uwag oraz pytań otrzymanych 

w procesie konsultacji od Użytkowników sytemu, OIRE wprowadził do konsultowanego projektu IRiESP-OIRE 

zmiany wynikające z uwzględnionych oraz częściowo uwzględnionych uwag, wyspecyfikowanych we 

wspomnianym pliku.  

 

 

 

  


