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1. Lista działań w procesie konsultacji.
Działania operatora systemu dystrybucyjnego w ramach procesu konsultacji Karty
aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015.
Tabela nr 1 Działania OSD w procesie konsultacji.
Lp.

Data

Opis działań

1

13.03.2015

Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu Karty
aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015, opracowanego przez RWE
Stoen Operator Sp. z o.o.

2

13.03.2015

Opublikowanie na stronie internetowej RWE Stoen Operator
projektu Karty aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015, opracowanego
przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o. wraz z możliwością
zgłaszania uwag.

3

13.03.2015
:
27.03.2015

Zbieranie uwag od użytkowników systemu dotyczących projektu
Karty aktualizacji nr IRiESD 5/B/3/2015, opracowanego przez
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

4

28.03.2015
:
20.04.2015

Opracowanie Karty aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015 oraz
raportu z konsultacji.

5

21.04.2015

Przedłożenie Karty aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015.

2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie
konsultacji.
Lp. Data
1

26.03.2015

2

26.03.2015

Podmiot
ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309
Gdańsk
Towarzystwo Obrotu Energią, ul. Czackiego 7/9, 00-043
Warszawa
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3. Zestawienie uwag użytkowników systemu i sposób ich
uwzględniania.

Lp.

Treść uwagi

Zgłaszający
uwagi

Dotyczy pkt. A.5.16.:
Tabela przenumerowania kodów PPE, powinna
zostać udostępniona Sprzedawcy w terminie co
najmniej 180 dni przed planowaną datą wejścia
w życie nowego formatu kodów PPE.
Powyższe niezbędne jest ze względu na
konieczność należytego przygotowania się
Sprzedawcy do wprowadzenia nowego formatu
kodu PPE oraz dokonania stosownych zmian w
systemach IT przechowujących informacje o
kodach PPE z terenu OSD RWE Stoen
Operator.
Poniżej przedstawiono propozycję treści pkt.
A.5.16 z uwzględnieniem ww. uwag:

1

„O planowanej dacie wejścia w życie nowego
formatu kodów PPE RWE Stoen Operator
poinformuje sprzedawców co najmniej z 180
dniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie w
komunikacji z RWE Stoen Operator będą
stosowane wyłącznie nowe kody PPE, w
formacie określonym w pkt. A.5.13., w tym
również w zakresie spraw rozpoczętych, a nie
zakończonych przed terminem, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
Wraz z ww. informacją RWE Stoen Operator
udostępni sprzedawcom w terminie co
najmniej 180 dni przez planowaną datą
wejścia w życie nowego formatu kodów
PPE, tabele przenumerowania kodów PPE.
Tabela przenumerowania będzie zawierała
informację o starym i nowym kodzie PPE.”

ENERGA Obrót
S.A.

Stanowisko OSD
Uwaga nie została
uwzględniona:
Zgodnie z zapisami
pkt A.5.16 tabele
przenumerowania
kodów PPE zostaną
udostępnione
sprzedawcy
minimum na 180
dni
przed
planowaną
datą
wprowadzenia
nowego
formatu
kodu PPE tj. wraz z
informacją o dacie
wejścia w życie
nowego
formatu
kodów PPE.
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2

Dotyczy pkt. A.5.15.:
W Pkt A.5.15 istnieje informacja dotycząca
nadawania kodu PPE dla nowego przyłącza.
Wg przedmiotowego zapisu kod PPE zostaje
nadany przed zawarciem przez URD umowy
na podstawie której ma być dostarczana
energia.
Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez
wprowadzenie informacji na temat nazwy
dokumentu, w którym kod PPE zostanie
udostępniony URD. Powyższe jest niezbędne
do poinformowania URD w którym
dokumencie znajdują się dane dotyczące
nowego PPE.

Towarzystwo
Obrotu Energią

Uwaga nie została
uwzględniona:
Zgodnie z zapisami
pkt. A.5.15 kod
PPE jest
udostępniany URD
po dokonaniu
zgłoszenia
gotowości
przyłącza/instalacji
do przyłączenia do
sieci OSD.
Nie przewiduje się
wprowadzania
specjalnych nazw
dokumentów
dla
tego
typu
informacji.
W
IRiESD nie są
zamieszczone
nazwy dokumentów
wewnętrznych
stosowanych przez
OSD.
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3

4

Dotyczy pkt. A.5.16.:
-prosimy o wprowadzenie informacji czy w
opisanym w przedmiotowym punkcie okresie
(180 dni od informacji do sprzedawców do
wprowadzenia zmian) obowiązywać będą dwa
rodzaje kodów dla każdego PPE i sprzedawcy
będą upoważnieni do posługiwania się
dotychczasowym lub aktualnym kodem PPE
- prosimy o wprowadzenie informacji, iż po
upływie okresu, o którym mowa powyżej, w
zakresie
spraw
rozpoczętych
a
nie
zakończonych
(np.
zgłoszeń
zmiany
sprzedawcy dokonanych na dotychczasowe nr
PPE) nastąpi zmiana kodu PPE wyłącznie w
zakresie komunikacji a nie procedowania
sprawy ( w szczególności zmiana w żaden
sposób nie wstrzyma PZS)
- prosimy o wprowadzenie informacji czy
Operator na Swojej Platformie Wymiany
Informacji wprowadzi nowe kody PPE dla
zweryfikowanych już ZUSE. Jeżeli tak, w
jakim terminie i na jakich zasadach.
Powyższe jest niezbędne do przystosowania
systemów informatycznych oraz zachowania
ciągłości
współpracy
w
zakresie
procedowanych spraw.

Dotyczy pkt. A.5.17. oraz pkt. A.5.18.:
Prosimy o jasne i precyzyjne określenie trybu
zmiany kodu PPE.
Zapis punktu A.5.17 odbiega od trybu
wprowadzenia zmian w zawartych umowach
przewidzianym w art. 5 ust. 5 ustawy prawo
energetyczne a przywołany w pkt A.5.18 zapis
pkt D.3.6 nie zawiera zasad zmian kodu PPE a
jedynie informacje, że kod PPE jest
umieszczony na fakturach.

Towarzystwo
Obrotu Energią

Towarzystwo
Obrotu Energią

Uwaga
została
częściowo
uwzględniona:
Wprowadzono
zmianę w zapisie:
„Wraz
z
ww.
informacją
RWE
Stoen
Operator
udostępni
sprzedawcom tabele
przenumerowania
kodów PPE, w
formie
elektronicznej
umożliwiającej
kopiowanie danych.
Tabela
przenumerowania
będzie
zawierała
informację o starym
i nowym kodzie
PPE.”
Tabele
będą
udostępniane
w
sposób analogiczny
jak
pozostałe
informacje
udostępniane przez
OSD sprzedawcom
np.
dane
pomiarowe. Jest to
uzasadnione m.in.
ilością informacji
zawartych w tych
tabelach.
Uwaga nie została
uwzględniona:
Zmiana formatu
kody PPE nie
stanowi zmiany
warunków umowy
stąd nie odnoszą się
do niej zapisy art. 5
ust. 5 ustawy Prawo
energetyczne.
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Dotyczy pkt. A.5.13.:
W punkcie A.5.13 wskazano strukturę nowego
kodu PPE. W strukturze tej występuje cyfra
kontrolna.

5

Kod PPE jest oznaczeniem w formacie
zgodnym z międzynarodowym standardem
GS1/GSRN, o następującej postaci:
(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)
gdzie:
590 – prefiks dla polskiej organizacji GS1,
J1J2J3J4 – numer RWE Stoen Operator
nadawany przez polska organizacje GS1,
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10 – unikalna liczba
nadana przez RWE Stoen Operator dla danego
PPE,
K – cyfra kontrolna.

Towarzystwo
Obrotu Energią

Ze
względu
na
konieczność
zaimplementowania
w
systemach
IT
uczestników rynku energii elektrycznej
mechanizmu weryfikującego poprawność
wprowadzonego
kodu
PPE,
należy
doprecyzować sposób wyznaczania tego
parametru (cyfry kontrolnej).

Uwaga
została
częściowo
uwzględniona:
Wprowadzono
zmianę opisu cyfry
kontrolnej:
„K
–
cyfra
kontrolna
wyznaczona
zgodnie
z
algorytmem
publikowanym
przez organizację
GS1”
Nie przewiduje się
zamieszczania
w
IRiESD
opisu
algorytmu,
gdyż
jest on powszechnie
dostępny
i
publikowany przez
organizację GS1.

Proponowana zmiana:
K – cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z
poniższym algorytmem, publikowanym przez
organizację GS1.

6

Definicja Punktu Poboru Energii – prosimy o
doprecyzowanie definicji poprzez dodanie po
słowach „(…)są wyznaczane na potrzeby
rozliczeń.” słów zgodnie z postanowieniami
IRiESD.

Towarzystwo
Obrotu Energią

Uwaga nie została
uwzględniona:
Zaproponowana
zmiana nie jest
zgodna z zasadami
tworzenia definicji,
które
mają
w
sposób
jednoznaczny
opisywać
definiowany zwrot,
a nie odnosić się
ogólnie do całego
dokumentu, w tym
przypadku
do
IRiESD.

4. Zestawienie uwag RWE Stoen Operator.
Brak.
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