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KARTA AKTUALIZACYJNA 
 
     Karta aktualizacyjna nr 001 
 
 

1. Data sporządzenia 
    i udostępnienia karty      
    aktualizacyjnej na stronie  
    internetowej: 

Kartę aktualizacji sporządzono 15.12.2014r. i w dniu 
19.12.2014 r., udostępniono na stronie internetowej 
www.chemar.com.pl w linku „Energia elektryczna” 
w części „Dokumenty do pobrania”. 

2. Termin przekazywania uwag  
    do proponowanych aktualizacji 
    przez użytkowników systemu:  

Uwagi mogą być przekazywane do Chemar S.A.              
w terminie do czternastu (14) dni od momentu za-
mieszczenia „Karty aktualizacyjnej” na stronie inter-
netowej Operatora Chemar S.A.   

3. Planowany termin wejścia  
    w życie: 

Zaktualizowana IRiESDn wejdzie w życie z dniem  
podpisania Uchwały Zarządu ZUCHiAP „Chemar” 
S.A.  

4. Punkty IRiESDn, którego  
     zmiana dotyczą: 
 

Rozdział VI. Pkt VI.2. 
 
 

5. Uzasadnienie zakresu  
    aktualizacji: 

W wyniku zmian aktualizacyjnych Ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozszerzenia obowiązków spo-
czywających na Operatorach Systemów Dystrybu-
cyjnych, OSDn jest zobowiązany do wprowadzenia 
zmian w powyższym zapisie.  

 
 
6. Poprawna treść rozdziału po zmianie: 
 
VI.2. OBOWIĄZKI SŁU ŻB DYSPOZYTORSKICH SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 
            CHEMAR S.A. 
 
 VI.2.1. CHEMAR S.A. realizuje zadania wymienione w Pkt VI.I., poprzez służby  
                  dyspozytorskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. 
 VI.2.2. Służby dyspozytorskie sieci  dystrybucyjnej CHEMAR S.A. działają za  
                 pośrednictwem własnego personelu dyżurnego w stacji 110 kV GPZ – 2  
                 w CHEMAR S.A.. Służby dyspozytorskie sieci dyspozytorskiej  
   CHEMAR S.A., za której ruch odpowiadają, zgodnie z ustalonym podziałem  
                         kompetencji, operatywnie kierują lub wykonują: 
 
     a) układami pracy sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A., 
      b) urządzeniami sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A., 
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     c) czynnościami łączeniowymi i regulacyjnymi w sieci dystrybucyjnej  
                   CHEMAR S.A., 
      d) czynnościami łączeniowymi w sieciach zasilających inne podmioty  
                               bezpośrednio przyłączone do sieci OSDn, 
      e) czynnościami łączeniowymi urządzeń wytwórczych związanych z siecią  
                         dystrybucyjną OSDn, 
      f) czynnościami ruchowymi związanymi z funkcjonowaniem elementów sieci  
                             stanowiących połączenia punktów węzłowych systemu dystrybucyjnego 
                             OSDn ( stacji 6/0,4 kV ), których właścicielami są inni użytkownicy  
                            ( sprzęgieł elektroenergetycznych 6kV i 0,4 kV). 
 
 VI.2.3.  Służby dyspozytorskie CHEMAR S.A., sprawują operatywne kierownictwo  
 nad urządzeniami systemu dystrybucyjnego, polegające w szczególności na: 
 
      a) monitorowanie pracy urządzeń, 
      b) dokonywanie operacji ruchowych, bądź wydawaniu poleceń dokonywania 
          operacji ruchowych – z tym, że w sieci 110 kV po uzgodnieniu z OSDp,  
                              a dla elementów sieci innych podmiotów na podstawie zawartych umów  
                              i instrukcji współpracy i postanowień niniejszej IRiESDn, 
      c) rejestrowaniu stanów pracy  urządzeń, 
       d) prowadzeniu analiz z pracy urządzeń systemu dystrybucyjnego. 
 
 VI.2.4. Służby dyspozytorskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. na obszarze sieci 
  dystrybucyjnej, za której ruch odpowiadają, zgodnie z ustalonym podziałem 
   kompetencji sprawują nadzór nad: 
 
     a) układami pracy sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A., 
    b) urządzeniami sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. , 
      c) czynnościami łączącymi regulacyjnymi wykonywanymi przez podległy  
                             personel dyżurny wg podziału kompetencji oraz na zasadach określonych  
                             w punktach VI.2.2. i VI.2.3. niniejszej instrukcji. 
  
 VI.2.5. Służby dyspozytorskie CHEMAR S.A.  sprawują operatywny nadzór nad    
             urządzeniami systemu dystrybucyjnego CHEMAR S.A. oraz sieciami  
                        zasilającymi inne podmioty bezpośrednio przyłączone do sieci OSDn, oraz  
                        systemami połączeń węzłów systemu dystrybucyjnego (stacji 6/0,4 kV) OSDn  
                        polegający w szczególności  na: 
 
     a) bieżącym uzyskaniu informacji o stanie pracy urządzeń, 
     b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa 
          nad urządzeniami, 
        c) wydaniu zgody na wykonanie czynności ruchowych. 
 
 VI.2.6. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez służby dyspozytorskie  
                         sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. w ramach wykonywania funkcji  
      określonych w Pkt od VI.2.2. do Pkt  VI.2.5. są rejestrowane na nośniku  
                         magnetycznym lub cyfrowym. CHEMAR S.A. ustala okres ich  
                         przechowywania. 


