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Warszawa, dnia    18    grudnia 2018 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 

DRR.WRE.4320.7.2018.LK 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, dalej: „KPA”) oraz art. 9g 
ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 
i 1637, dalej: „PE”), 

po rozpatrzeniu wniosku 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Konstancinie –Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

z dnia 26 września 2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.1.2018.2, w sprawie zmiany decyzji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE” z dnia 23 lipca 2010 r., znak: 
DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej w części ogólnej oraz w części dotyczącej bilansowania systemu 
i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej: „IRiESP – Bilansowanie”) 
oraz uchylającej decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., znak: DPK-7102-14(5)/2006, 
uzupełnionej decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, 
zmienionej decyzjami: z dnia 20 września 2010 r., znak: DPK-4320-2(2)/2010/KS, z dnia 
10 listopada 2010 r., znak: DPK-4320-2(4)/2010/LK, z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK-
4321 -2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16 listopada 2012 r., znak: DPK-4320-
2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r., znak: DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK, 
z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(16) /2010÷2013/LK, z dnia 30 stycznia 
2013 r., znak: DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak: 
DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz, z dnia 10 grudnia 2013 r., znak: DRR-4320 
-2(27)/2010/2013/JRz, z dnia 26 maja 2014 r., znak: DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK,
z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320- 2(40)/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014
r., znak: DRR-4320-2(48)/2010/2014/LK z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732
-2(57)/2010/2015/LK, z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-2(72)
/2010/2015/MH oraz z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: DRR-0732-2(78) /2010/2016/LK,
z dnia 25 listopada 2016 r., znak:DRR.WIR.4320.3.2016.LK, z dnia 27 stycznia 2017 r.,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK oraz postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r.,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK i decyzjami z dnia 28 lutego 2017 r., znak:
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DRR.WRE.4320.1.2017.LK, z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK, 
oraz z dnia 22 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2018.LK 

 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa URE zatwierdzającą IRiESP – Bilansowanie z dnia 23 lipca 
2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnioną decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., 
znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz ze  zm., poprzez zatwierdzenie zmian 
określonych w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/20/2018 stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszej decyzji,  

2. określić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 powyżej, które podlegają 
zatwierdzeniu niniejszą decyzją, na dzień 1 stycznia 2019 r.  

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 26 września 2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.1.2018.2, przedsiębiorstwo 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) przedłożyło do zatwierdzenia 
projekt zmiany decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej IRiESP – Bilansowanie z dnia 23 
lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnionej decyzją z dnia 29 lipca 2010 
r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz ze  zm., w formie Karty aktualizacji IRiESP 
- Bilansowanie nr CB/20/2018 (dalej jako: „Karta aktualizacji nr CB/20/2018”). 

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 PE PSE S.A. poinformowała 
użytkowników systemu przesyłowego, w formie komunikatu opublikowanego na stronie 
internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie do projektu Karty aktualizacji 
nr CB/20/2018 oraz o możliwości zgłaszania uwag do tego projektu, określając 
jednocześnie miejsce i termin zgłaszania uwag. Proces konsultacji projektu Karty 
aktualizacji nr CB/20/2018 trwał od 1 do 31 sierpnia  2018 r. W procesie konsultacji 
projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018 uwagi zgłosiła jedna organizacja branżowa 
(TGPE) oraz trzech  użytkowników systemu (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENGIE 
Zielona Energia Sp. z o. o. oraz ZE PAK S.A.). Uwagi te zostały zebrane w przygotowanym 
przez PSE S.A. raporcie z konsultacji  wraz z wyjaśnieniami o sposobie ich uwzględnienia. 
PSE S.A. przedłożyła do zatwierdzenia projekt Karty aktualizacji nr CB/20/2018 jako 
załącznik do wniosku z dnia 26 września 2018 r. Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 PE, 
PSE S.A. zamieściła te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

Prezes URE pismem z dnia 30 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2018.LK, 
wezwał PSE S.A., będącą stroną postępowania, do uzupełnienia wniosku w wyżej 
określonej sprawie o wykazanie, że w żadnej sytuacji na poszczególnych segmentach 
rynku energii elektrycznej limity cen energii elektrycznej na rynku bilansującym, 
wprowadzane projektem Karty aktualizacji nr CB/20/2018, nie ulegną zmianie na 
bardziej rygorystyczne wskutek pozostałych zmian wprowadzanych projektem 
przedmiotowej karty aktualizacji, co spowodowałoby brak możliwości realizacji 
zobowiązania polskiego rządu w zakresie limitów cen energii elektrycznej na rynku 
bilansującym, o którym mowa w decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej w sprawie 
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wdrożenia w Polsce rynku mocy z dnia 7 lutego 2018 r.1) (dalej: „decyzja notyfikacyjna 
KE”). Dodatkowo PSE S.A. została wezwana do przedstawienia w uzupełnionym wniosku, 
w jakim zakresie zmiany wprowadzane projektem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 
stanowią rozwiązanie docelowe, jakie są skutki finansowe wdrożenia tych zmian dla PSE 
S.A. oraz czy koszty z tym związane uwzględnione są w taryfie PSE S.A. jako koszty 
uzasadnione. 

W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, PSE S.A. uzupełniła wniosek pismem 
z dnia 16 listopada 2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.1.2018.7. W odpowiedzi 
na wezwanie przedstawiono szczegółowe wyjaśnienia dla poszczególnych zmian 
określonych  Kartą aktualizacji nr CB/20/2018, w związku z wprowadzaną zmianą 
limitów cen na rynku bilansującym wraz z określeniem ich wpływu na realizację 
zobowiązań, o których mowa w pkt 16 decyzji notyfikacyjnej  KE oraz na taryfę PSE S.A. 
Z przedstawionych przez PSE S.A. opisów wprowadzanych zmian mechanizmów 
bilansowania wynika, że wprowadzone limity cenowe nie ulegną zmianie na bardziej 
rygorystyczne wskutek pozostałych zmian wprowadzanych projektem przedmiotowej 
karty aktualizacji. 

Jednocześnie w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE z dnia 30 października 2018 r. 
PSE S.A. wyjaśniła, że koszty funkcjonowania rynku bilansującego związane ze zmianami 
wprowadzanymi Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 zostały uwzględnione we wniosku 
taryfowym PSE S.A. na 2019 rok, przy założeniu że zostaną wdrożone wszystkie zmiany 
określone w Karcie aktualizacji nr CB/20/2018, w tym w szczególności zmiany mające 
na celu ograniczenie ryzyka nieuzasadnionego wzrostu kosztów usuwania ograniczeń 
systemowych w sytuacji wysokich cen energii elektrycznej na rynku bilansującym. 
Przy braku wprowadzenia przedmiotowych zmian istnieje duże prawdopodobieństwo 
znacznie wyższych kosztów funkcjonowania rynku bilansującego niż określone 
we wniosku taryfowym PSE S.A. na 2019 rok. Dodatkowo PSE S.A. poinformowała, 
że zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 nie spowodują opóźnienia 
w realizacji pozostałych zobowiązań, o których mowa w pkt 16 decyzji notyfikacyjnej.  

Prezes URE pismem z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2018.LK, ponownie 
wezwał PSE S.A., do modyfikacji swojego wniosku poprzez zmianę brzmienia pkt. 3.1.6.4. 
ppkt (8) projektu Karty aktualizacji nr CB/20/2018. W ocenie Prezesa URE również 
w przypadku ofert zastępczych dla Jednostek Grafikowych aktywnych pkt. 3.1.6.4. ppkt 
(8) powinien być sformułowany w sposób zgodny z przyjętą konwencją i propozycją 
minimalnej ceny ofertowej w sposób następujący: „Minimalna cena ofertowa (OFCjhk) 
nie może być mniejsza od - 50 000 zł/MWh (OFCjhk ≥ - 50 000 zł/MWh.” Dokonanie 
powyższej zmiany jest również niezbędne, aby limity cen energii elektrycznej na rynku 
bilansującym, wprowadzane projektem Karty aktualizacji nr CB/20/2018 nie uległy 
zmianie na bardziej rygorystyczne wskutek zmian wprowadzanych projektem 
przedmiotowej karty aktualizacji, co spowodowałoby brak możliwości realizacji 
zobowiązania polskiego rządu w zakresie limitów cen energii elektrycznej na rynku 
bilansującym, o którym mowa w decyzji notyfikacyjnej. 

W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, PSE S.A. pismem z dnia 13 grudnia 

2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.1.2018.8, przesłała zmodyfikowany projekt Karty 

aktualizacji nr CB/20/2018. Zmiany wprowadzone w związku z wezwaniem  Prezesa URE 

z dnia 30 października 2018 r., z uwagi na fakt, iż nie wprowadziły rozwiązań zasadniczo 

                                                           
1) European Commission Brussels, 7.2.2018 C(2018) 601 final, subject: State aid No SA.46100 (2017/N) 

             -  Poland - Planned Polish capacity mechanism (opublikowana: 
             http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/272253_1977790_162_2.pdf ) 
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odmiennych od obecnie stosowanych lub zaproponowanych dotychczas 

przez PSE S.A., nie były przedmiotem procesu konsultacji z użytkownikami systemu.  

Pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2017.LK, Prezes URE 
zawiadomił PSE S.A. o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy, jednocześnie informując, że w aktach sprawy znajdują 
się wyłącznie materiały przedstawione przez stronę w trakcie postępowania. 
W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 17 grudnia 2018 r., znak: 
DO-PM-WRE.7000.1.2018.9, stwierdziła, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się  
z materiałem dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie. 

W opracowanym projekcie Karty aktualizacji nr CB/20/20182) PSE S.A. wprowadza 
do aktualnie obowiązującej IRiESP - Bilansowanie zmiany dotyczące : 

i. limitów cen energii elektrycznej na rynku bilansującym (RB); 

ii. mechanizmów RB w wyniku uzyskanych doświadczeń z ich funkcjonowania; 

iii. rozwoju zasad RB przy uwzględnieniu uwarunkowań aktualnego modelu RB. 

Wprowadzenie zmiany limitów cen energii elektrycznej na RB, o której mowa w pkt i , 
stanowi wypełnienie zobowiązania Polski wskazanego w decyzji notyfikacyjnej KE . 
Natomiast zmiany, o których mowa w pkt. ii oraz iii zarówno wspierają realizację tego 
zobowiązania, jak i stanowią jednocześnie konieczną do wprowadzenia modyfikację 
zasad funkcjonowania RB w związku ze zmianą limitów cen energii elektrycznej na RB. 
Modyfikacje te mają na celu ograniczenie ryzyka wzrostu kosztów usuwania ograniczeń 
systemowych na RB wraz ze wzrostem cen rozliczeniowych odchylenia (CRO) na RB. 
Zgodnie z wyjaśnieniami PSE S.A. zmiany te nie wprowadzają ograniczenia możliwości 
wystąpienia cen CRO odpowiadających nowym limitom cen energii elektrycznej na RB. 

W szczególności opracowany przez PSE S.A. projekt Karty aktualizacji nr CB/20/2018 
wprowadza do aktualnie obowiązującej IRiESP - Bilansowanie następujące zmiany :  

a.  modyfikacja limitów cen energii elektrycznej na rynku bilansującym 

Wprowadza się zmianę zakresu dopuszczalnych cen ofertowych w ofertach 
bilansujących i ofertach redukcji obciążenia, co jednocześnie oznacza zmianę 
limitów cen rozliczeniowych energii elektrycznej na RB. Nowe wielkości limitów 
cen będą wynosiły: -50 000 zł/MWh oraz 50 000 zł/MWh i będą stosowane 
zamiast aktualnie stosowanych, które wynoszą odpowiednio: 70 zł/MWh 
i 1 500 zł/MWh. 

b. modyfikacja zasad wyznaczania cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGOSPa 

W zasadach kształtowania ceny CRO zdolności wytwórcze JGOSPa świadczących 
usługę interwencyjna rezerwa zimna (IRZ) albo praca interwencyjna (PI), 
wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej, będą reprezentowane z ceną 
godzinową równą większej z wartości: 

• najwyższej ceny z cen (CO) za wytwarzanie energii elektrycznej wyznaczonej 
dla dyspozycyjnych zdolności wytwórczych JGWa i cen (CR) za redukcję 
obciążenia Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGOa ) oraz 

                                                           
2) zastosowano skróty zgodne z Wykazem skrótów zawartym w IRiESP – Bilansowanie zatwierdzonej 

decyzją Prezesa URE z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnioną decyzją 
z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz ze zm. 
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• rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE), tj. ceny reprezentującej wartość 
energii elektrycznej na rynku dnia następnego 

c. wprowadzenie aktualizacji cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGWa 
w zakresie zdolności wytwórczych objętych USE przyjętymi do realizacji na RBB 

W zasadach wyznaczania cen (CO) za wytwarzanie energii elektrycznej JGWa 
wprowadza się zasadę, że dla zdolności wytwórczych JGWa objętych umowami 
sprzedaży energii elektrycznej (USE) przyjętymi do realizacji na RBB, 
reprezentującymi sprzedaż energii elektrycznej z JGWa, cena CO przyjmuje 
w ogólnym przypadku mniejszą z wartości: 

• ceny ofertowej określonej w ofercie bilansującej oraz 
• ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) tej 

JGWa powiększonej o jednostkowy koszt uprawnień do emisji CO2 tej JGWa 
(KCC02). 

d. modyfikacja zasad rozliczeń powiązanych z mechanizmem energii awarii JGWa 

Wprowadza się zasadę, że w ogólnym przypadku wartość ceny CO dla zdolności 
wytwórczych JGWa, na które są domyślnie realokowane USE w wyniku awarii 
zdolności wytwórczych innych JGWa tej samej JGWr, będzie równa mniejszej 
z wartości: 

• ceny ofertowej określonej w ofercie bilansującej oraz 
• ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) 

tej JGWa powiększonej o jednostkowy koszt uprawnień do emisji CO2 tej JGWa 

(KCC02). 

e. modyfikacja zasad wyznaczania zapotrzebowania w obszarze rynku 
bilansującego 

Wprowadza się, że zapotrzebowanie w obszarze RB (ZRB), wykorzystywane 
do wyznaczenia planu BPKD swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO) i tym samym 
ceny CRO, będzie wyznaczane na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych 
poborów energii z obszaru RB, co pozwoli na wyeliminowanie wpływu 
potencjalnego błędu prognozy zapotrzebowania na wartość ceny CRO. 

f. uszczegółowienie zasad kwalifikacji wykorzystania pasm JGWa 

W przypadku pasm ofertowych z ceną CO równą cenie CRO, kwalifikacja 
wykorzystania tych pasm jako zmiana swobodna będzie w ogólnym przypadku 
ograniczona do wielkości mocy odpowiadającej ilości energii z tych pasm 
wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD swobodnie zbilansowanym 
(BPKD/BO). W szczególnym przypadku jako zmiana swobodna z tych pasm może 
zostać zakwalifikowane wykorzystanie ponad wielkość wymaganą, pod 
warunkiem, że to wykorzystanie znosi się z wykorzystaniem innego pasma 
z ceną CO równą cenie CRO. 

g. modyfikacja w zakresie informacji publikowanych przez OSP 

Rozszerza się zakres informacji publikowanych przez OSP o następujące dane: 

• prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony w ramach tworzenia 
planów pracy KSE: PKD i BPKD; 

• wykonany stan zakontraktowania KSE. 
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Szczegółowy wykaz zmian zawiera część Karty aktualizacji, stanowiącej załącznik nr 1 
do niniejszej decyzji, zatytułowana „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 
nr CB/20/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu 
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi". 

 

 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,  
pozwoliła na ustalenie, co następuje. 

Zmiana limitów cen energii elektrycznej na RB, zawarta w projekcie Karty aktualizacji 
IRiESP – Bilansowanie nr CB/20/2018, ma na celu dostosowanie tych limitów 
do limitów stosowanych na rynku hurtowym energii elektrycznej oraz stanowi 
wypełnienie zobowiązania, jakie Polska złożyła w procesie notyfikacji Komisji 
Europejskiej wdrożenia rynku mocy, o którym mowa we wspomnianej powyżej decyzji 
notyfikacyjnej KE. Zobowiązanie to jest odnotowane w pkt 16(a) decyzji notyfikacyjnej 
KE i określa, że z dniem 1 stycznia 2019 r. limity cen energii elektrycznej na RB nie będą 
niższe niż stosowane na rynku dnia bieżącego. Zgodnie z decyzją Agencji ds. Współpracy 
nr 05/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.3), w sprawie ustanowienia jednolitych 
maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych, które należy stosować we wszystkich 
obszarach rynkowych uczestniczących w jednolitym łączeniu rynków dnia bieżącego, 
wielkość tych limitów odpowiednio dla ceny minimalnej i maksymalnej po wdrożeniu 
funkcji jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego powinna wynosić: -9999 EUR/MWh  
i 9999 EUR/MWh. Ponadto z dniem 1 lipca 2018 r. Towarowa Giełda Energii S.A., 
prowadząca obrót energią elektryczną na rynku dnia bieżącego w Polsce, wprowadziła 
limity cen zgodne z decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. 

W związku z powyższym Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 PSE S.A. wprowadza limity, 
które zapewniają wypełnienie zobowiązania Polski, czyli są nie bardziej rygorystyczne 
od limitów aktualnie stosowanych na rynku dnia bieżącego oraz od wskazanych 
w powyższej decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. 

W przypadku, gdy limity cen energii elektrycznej na RB wprowadzone Kartą aktualizacji 
nr CB/20/2018, będą niezgodne z limitami technicznymi, jakie mogą zostać określone 
na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 
2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28 
listopada 2017, s. 6), do którego odwołuje się również decyzja notyfikacyjna KE, to OSP 
jest zobowiązane do niezwłocznego przygotowania propozycji ich korekty w trybie 
aktualizacji IRiESP. 

Natomiast pozostałe zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 wspierają 
realizację zobowiązania Polski wskazanego w decyzji notyfikacyjnej KE i stanowią 
jednocześnie konieczną do wprowadzenia modyfikację zasad funkcjonowania RB  
w związku ze zmianą limitów cen energii elektrycznej na RB. Modyfikacje te mają na celu 
przede wszystkim ograniczenie ryzyka nieuzasadnionego wzrostu kosztów zarządzania 
ograniczeniami systemowymi w przypadku wzrostu cen rozliczeniowych odchylenia 

                                                           
3) Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators no 05/2017 of 14 November 2017  

on the Nominated Electricity Market Operators' proposal for harmonised maximum and minimum 
clearing prices for single intraday coupling.           
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decisio

n%2005-2017%20on%20NEMOs%20HMMCP%20for%20single%20intraday%20coupling.pdf  
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(CRO) energii elektrycznej na RB do wielkości zbliżonych do nowych limitów cenowych. 
Modyfikacje te nie wprowadzają natomiast ograniczenia możliwości wystąpienia cen CRO 
odpowiadających nowym limitom cen energii elektrycznej na RB. 

Zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 stanowią spójną całość 
pozwalającą zrealizować zobowiązanie, o którym mowa w pkt 16(a) decyzji 
notyfikacyjnej KE, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów zarządzania ograniczeniami 
systemowymi. Zmiany te mają w znacznej mierze charakter udoskonalenia aktualnych 
rozwiązań, możliwych do wdrożenia w aktualnym modelu rynku bilansującego, które 
to rozwiązania zostaną zastąpione przez docelowy model rynku bilansującego 
pozwalający na realizację pozostałych zobowiązań, o których mowa w pkt 16 decyzji 
notyfikacyjnej KE.  

W związku z powyższym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiału 
dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki 
uprawniające organ do zatwierdzenia zmiany decyzji. Przesłanki zmiany decyzji  
wynikają z treści art. 155 KPA.  W szczególności, zmiana decyzji może nastąpić jedynie 
wówczas, gdy przepisy szczególne nie sprzeciwiają się tej zmianie 
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmiany Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie określonym w pkt 1 sentencji niniejszej 
decyzji. Za zmianą tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes 
strony.  

Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP, podlegających zatwierdzeniu 
zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 1 stycznia 2019 r. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 

 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie 
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu, 
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 
pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego, t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm., dalej jako: „KPC”). Odwołanie 
należy doręczyć na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 
02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 47949 KPC). 

3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm., dalej jako: „ustawa 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”). Opłatę należy uiścić na rachunek 
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bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a § 2 KPA). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli 
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa 
do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA). 

 

Załącznik nr 1:  Karta aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP – Bilansowanie. 

 

 

/-/ Maciej Bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Otrzymuje: 
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
    ul Warszawska 165 
    05-520 Konstancin-Jeziorna 
2. ad acta  

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej 
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 

ze zm.) w zw. z treścią załącznika do ustawy – cz. I 
pkt 53 ppkt 1. 
             /-/ Joanna Pawłowska      
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