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1. WSTEP
ZE EL-WO wprowadza następujące wytyczne dokonywania oględzin, przeglądów, oceny
stanu technicznego oraz konserwacji i modernizacji urządzeń, instalacji oraz sieci
dystrybucyjnych.

2. OGLĘDZINY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
2.1.

Oględziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej powinny być wykonywane
w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej
zdolności do pracy.

2.2.

Oględziny linii napowietrznych są przeprowadzane w czasookresach określonych
przez OSD, podanych w Rozdziale 8.

2.3.

Podczas przeprowadzania
w szczególności:

oględzin

linii

napowietrznych

sprawdza

się

a) stan konstrukcji wsporczych, fundamentów i izbic,
b) stan przewodów i ich osprzętu,
c) stan podwieszonej linii światłowodowej wraz z osprzętem lub innych
systemów łączności montowanych na linii,
d) stan łączników, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,
e) stan widocznych odcinków kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,
f) stan izolacji linii,
g) stan napisów: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodność oznaczeń
z dokumentacją techniczną,
h) stan instalacji oświetleniowej i jej elementów,
i) zachowanie prawidłowej odległości przewodów od ziemi, zarośli, gałęzi
drzew oraz od obiektów znajdujących się w pobliżu linii,
j) zachowanie prawidłowej odległości od składowisk materiałów łatwo
zapalnych,
k) wpływ działania wód lub osiadania gruntu na konstrukcje linii.
2.4.

Oględziny linii kablowych są przeprowadzane w czasookresach określonych
w Rozdziale 8.

2.5.

Oględziny linii kablowych nN przeprowadza się w zakresie ich widocznych
elementów, w szczególności złącz kablowych oraz połączeń z liniami
napowietrznymi.

2.6.

Oględziny stacji elektroenergetycznych przeprowadza się w czasookresach
określonych w Rozdziale 8.

2.7.

Podczas przeprowadzania oględzin stacji w skróconym zakresie, w zależności od
wyposażenia sprawdza się w szczególności:
a) stan i gotowość potrzeb własnych prądu przemiennego,
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b) stan prostowników oraz baterii akumulatorów w zakresie określonym
odrębnymi przepisami,
c) zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,
d) zgodność położenia przełączników automatyki z aktualnym układem
połączeń stacji,
e) działanie oświetlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji,
f) stan transformatorów, przekładników, wyłączników, odłączników,
dławików gaszących, rezystorów i ograniczników przepięć,
g) gotowość ruchową układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji oraz
central telemechaniki,
h) działanie rejestratorów zakłóceń,
i) działanie systemów nadzoru pracy stacji,
j) stan i gotowość ruchową aparatury i napędów łączników,
k) gotowość ruchową przetwornic awaryjnego zasilania urządzeń
teletechnicznych,
l) działanie łączy teletechnicznych oraz innych urządzeń stacji, określonych
w instrukcji eksploatacji,
m) stan zewnętrzny izolatorów i głowic kablowych,
n) poziom/ciśnienie/gęstość gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach,
o) stan ogrodzeń i zamknięć przy wejściach do pomieszczeń ruchu
elektrycznego i na teren stacji,
p) stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych.
2.9.

Podczas przeprowadzania oględzin stacji w pełnym zakresie, w zależności od
wyposażenia sprawdza się w szczególności:
a) spełnienie warunków przewidzianych w zakresie skróconych oględzin,
b) stan i warunki przechowywania oraz przydatność do użytku sprzętu
ochronnego,
c) stan urządzeń i instalacji sprężonego powietrza,
d) stan
układów
i
urządzeń
elektroenergetycznej
automatyki
zabezpieczeniowej, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji
obiektu,
e) stan baterii kondensatorów,
f) działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych,
g) aktualny stan liczników rejestrujących zadziałanie ochronników,
wyłączników, przełączników zaczepów i układów automatyki łączeniowej,
h) stan dróg, przejść i pomieszczeń, ogrodzeń i zamknięć przy wejściach do
pomieszczeń ruchu elektrycznego i na teren stacji,
i) stan budynków, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
j) stan ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów i ich osprzętu,
k) stan urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokości temperatury
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w pomieszczeniach, a także warunki chłodzenia urządzeń,
l) działanie lokalizatorów uszkodzeń linii oraz innych urządzeń stacji,
określonych w instrukcji eksploatacji,
m) kompletność dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej się
w stacji,
n) stan instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego.

3. PRZEGLĄDY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
3.1.

Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych urządzeń elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu
technicznego sieci.

3.2.

Przegląd linii napowietrznych obejmuje w szczególności:
a) oględziny w zakresie określonym w pkt.2.3.,
b) badania, pomiary i próby eksploatacyjne określone w opracowaniu „Zakres
badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania”,
c) odrębnymi wymaganiami i przepisami,
d) konserwacje i naprawy.

3.3.

Przegląd linii kablowej obejmuje w szczególności:
a) oględziny w zakresie określonym w pkt.2.5.,
b) pomiary i próby eksploatacyjne określone w opracowaniu „Zakres badań,
pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania”,
c) konserwacje i naprawy.

3.4.

Przegląd urządzeń stacji, w zależności od wyposażenia, obejmuje w szczególności:
a) oględziny w zakresie określonym w pkt.2.7. oraz w pkt.2.8.,
b) badania, pomiary i próby eksploatacyjne określone w opracowaniu „Zakres
badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania”,
c) sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów,
telemechaniki i sygnalizacji oraz środków łączności,
d) sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
e) sprawdzenie działania urządzeń i instalacji sprężonego powietrza,
f) sprawdzenie działania
przemiennego
i stałego,

urządzeń

potrzeb

własnych

stacji,

prądu

g) sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,
h) sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych
urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
Podpisy osób zatwierdzających
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i) konserwacje i naprawy.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ
4.1.

Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dokonuje się
nie rzadziej niż raz na 5 lat.

4.2.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego
dystrybucyjnej uwzględnia się w szczególności:

elektroenergetycznej

sieci

a) wyniki oględzin, badań, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych,
b) zalecenia wynikające z programu pracy tych sieci,
c) dane statystyczne o uszkodzeniach i zakłóceniach w pracy sieci,
d) wymagania określone w dokumentacji fabrycznej,
e) wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji,
f) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegów eksploatacyjnych,
napraw i modernizacji,
g) warunki wynikające z planowanej rozbudowy sieci,
h) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
i) warunki ochrony środowiska naturalnego.

5. OGLĘDZINY I PRZEGLĄDY INSTALACJI
5.1.

Właściciel instalacji odpowiada za ich należyty stan techniczny, w tym za
prawidłowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie z odrębnymi
wymaganiami i przepisami.

5.2.

Oględziny instalacji przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat, a w przypadkach
gdy narażone są one na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas ich użytkowania, nie rzadziej niż raz w roku,
sprawdzając w szczególności:
a) stan widocznych części przewodów, izolatorów i ich zamocowania,
b) stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek
przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu,
c) stan osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,
d) stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
e) gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania,
f) stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń, a także ich
zgodność z dokumentacją techniczną.
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6.

MODERNIZACJE
URZĄDZEŃ,
INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

6.1.

Modernizacje urządzeń, instalacji i sieci przeprowadza się w terminach i zakresach
wynikających z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzględniając spodziewane
efekty techniczno-ekonomiczne planowanych modernizacji.

7.

CZASOOKRESY
OGLĘDZIN
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Urządzenia

L.p.
1
2

3

Linii napowietrzne o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV
Linie kablowe o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV
Stacje elektroenergetyczne SN/SN i SN/nN wyposażone
w elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową
współpracującą z wyłącznikami SN.

I

URZĄDZEŃ
Czasookresy oględzin

Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Nie rzadziej niż raz na 5 lat
W pełnym zakresie nie rzadziej niż
raz na rok.

Stacje elektroenergetyczne SN/nN:

4

1. Wnętrzowe.

1. Nie rzadziej niż raz na 2 lat.

2. Napowietrzne.

2. Nie rzadziej niż raz na 5 lat.
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Załącznik nr 3
do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
Formularz powiadomienia OSD przez sprzedawcę w imieniu własnym i URD, o zawartej
umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej
Zawartość

Pozycja nr
1.

Data powiadomienia

2.

Miejscowość

3.

Dane sprzedawcy:
3.1.

nazwa,

3.2.

kod pocztowy,

3.3.

miejscowość,

3.4.

ulica,

3.5.

nr budynku,

3.6.

nr lokalu,

3.7.

kod nadany przez OSDp,

4.

Dane URD:
4.1.

nazwa,

4.2.

kod pocztowy,

4.3.

miejscowość,

4.4.

ulica,

4.5.

nr budynku,

4.6.

nr lokalu,

4.7.

NIP/PESEL/nr paszportu (nr paszportu dotyczy obcokrajowców),

4.8.

kod identyfikacyjny nadany przez OSDp o ile został nadany,
Dane punktów poborów:

5.

6.

5.1.

kod identyfikacyjny PPE, albo jeżeli nie jest on znany Sprzedawcy i URD nr
licznika

5.2.

kod pocztowy,

5.3.

miejscowość,

5.4.

ulica,

5.5.

nr budynku,

5.6.

nr lokalu tego punktu poboru;
Nr umowy sprzedaży u Sprzedawcy,
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7.

Okres obowiązywania umowy sprzedaży,

8.

Planowana średnioroczną ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży
w podziale na poszczególne punkty PPE lub w przypadku umów zawartych
na okres krótszy niż rok planowaną ilość energii elektrycznej objętą umową
w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh (w przypadku, gdy poszczególne
punkty PPE są rozliczane w oparciu o standardowe profile zużycia i są
rozliczane w różnych grupach taryfowych OSD, a także o ile jest to
wymagane przez OSD, również w podziale na zagregowane dla danego
profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te profile) – w przypadku nie
podania tej wartości zostanie ona określona przez OSD i traktowana według
takich samych zasad jak podana przez odbiorcę i/lub Sprzedawcę. W takim
przypadku OSD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej
wartości,

9.

Kod MB do którego ma być przypisany URD,

10.

Oświadczenie URD, iż wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych
pomiarowych przez OSD do Sprzedawcy oraz POB Sprzedawcy,

11.

Oświadczenie URD oraz Sprzedawcy, iż dane i informacje zawarte w
formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym,

12.

Oświadczenie URD, że wyraża zgodę na zawarcie przez OSD, w swoim
imieniu i na swoją rzecz, umowy sprzedaży ze sprzedawcą rezerwowym,

13.

Oświadczenie URD oraz Sprzedawcy, że wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
Grupę taryfową wybraną przez URD w taryfie OSD - w przypadku gdy wraz
ze zmianą sprzedawcy URD wnioskuje o zmianie dotychczasowej grupy
taryfowej lub w przypadku URD, którego obiekt jest przyłączany do sieci
OSD,

14.

15.
16.
17.

Moc umowna
Miejsce rozgraniczenia własności
Miejsce dostarczania energii
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Załącznik nr 4
do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Lista kodów, którymi ZE EL-WO informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej
weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych
Objaśnienie

Nr kodu
W-00

Weryfikacja pozytywna

W-01

Weryfikacja negatywna - brak kompletnego wypełnienia formularza
powiadomienia o którym mowa w pkt. D.2.2. IRiESD-Bilansowanie

W-02 (x)

Weryfikacja negatywna - błąd w formularzu powiadamiania w pozycji „x”

W-03

Weryfikacja negatywna - brak wyznaczenia sprzedawcy rezerwowego
posiadającego generalną umowę dystrybucji z ZE EL-WO

W-04

Weryfikacja negatywna - brak umowy o świadczenie usług dystrybucji
pomiędzy ZE EL-WO a URD

W-05

Weryfikacja negatywna - brak umowy dystrybucji pomiędzy ZE EL-WO a
URB sprzedawcy lub URD

W-06

Weryfikacja negatywna - zmiana wybranego sprzedawcy dla danego PPE już
występuje w zgłaszanym okresie

W-07

Weryfikacja negatywna - brak generalnej umowy dystrybucji pomiędzy ZE
EL-WO a danym Sprzedawcą

W-08

Weryfikacja negatywna
rozliczeniowych

W-09

Weryfikacja negatywna – powiadomienie wpłynęło po zamknięciu bramki
czasowej

W-10

Weryfikacje negatywna – brak lub błędne wskazanie POB lub MB

W-11

Weryfikacja negatywna - inne
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