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Warszawa,    9    października 2019 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

  

 

DRR.WRE.4320.2.2019.PSt 

         

 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2348 i Dz.U. z 2019 

r. poz. 730, 1435, 1517, 1520, 1524, 1556, dalej jako: „PE”) oraz 155 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze 

zm., dalej jako: „KPA”) w zw. z art. 30 ust. 1 PE,  

po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej  

z siedzibą Konstancinie-Jeziornie,  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

sformułowanego w piśmie z dnia 12 lipca 2019 r., znak: DM-PR-WR.0200.2.2019.1, 

w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  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  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 i postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r., 

znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK oraz 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, 

z dnia 22 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2018.LK, z dnia 30 października 

2018 r., znak:  DRR.WRE.4320.2.2018.PSt, z dnia 18 grudnia 2018 r., znak: 

DRR.WRE.4320.7.2018.LK, z dnia 10 kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4320.9.2018.LK, 

z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak:  DRR.WRE.4320.4.2019.PSt, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CB/22/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Bilansowanie sytemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku, 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-

4320-1(6)/2010/KS, z wyżej wymienionymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CB/22/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji; 

2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/22/2019 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi na dzień zakończenia wdrożenia wszystkich 

niezbędnych rozwiązań prawnych i technicznych określonych w pkt 1.2 lit. h 

„Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych 

niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO 

w Polsce” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 

czerwca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, zmienionych decyzjami Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2018 r., znak: DRR.WRE.7128.55.2017.JPa2 

i z dnia 14 maja 2019 r., znak: DRR.WRE.7128.22.2018.PSt. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 12 lipca 2019 r., znak: DO-PB-WMA.7000.1.2019.1, strona niniejszego 

postępowania administracyjnego – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

(dalej jako: „OSP”) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą 

Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „strona”) złożyła do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE 

z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, z wyżej wymienionymi zmianami, 

poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/22/2019 Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej jako: „IRiESP”) – Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku strony 

(dalej jako:  „Karta aktualizacji nr CB/22/2019”). Do wniosku został załączony raport 

z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 oraz komunikat OSP z dnia 

12 lipca 2019 r. o zakończeniu procesu konsultacji i przedłożeniu Prezesowi URE 

do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/22/2019.  

Pismem z dnia 2 października 2019 r., znak: DM-PR-WR.070.1.2017.17, strona uzupełniła 

swój wniosek poprzez przedłożenie zaktualizowanego tekstu Karty aktualizacji nr 
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CB/22/2019 wyjaśniając, że zmiana polega na doprecyzowaniu postanowień dotyczących 

danych przekazywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (dalej 

jako: „NEMO”) do OSP.  

W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje: 

Wedle art. 9g ust. 1 PE OSP jest obowiązany do opracowania IRiESP. 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 PE OSP informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub 

za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez OSP, o publicznym dostępie 

do projektu IRiESP lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce 

i termin ich zgłaszania, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu IRiESP lub 

jej zmian.  

Art. 9g ust. 7 PE stanowi, że OSP przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia, w drodze 

decyzji, IRiESP wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach 

oraz sposobie ich uwzględnienia. OSP zamieszcza te dokumenty na swojej stronie 

internetowej.  

PSE S.A. przeprowadziły konsultacje projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 

za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 7 czerwca do 1 lipca 2019 r. 

Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PSE S.A. użytkownicy systemu 

zostali poinformowani o udostępnieniu projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 oraz 

o możliwości zgłaszania do niego uwag we wskazanym wyżej terminie – sposób zgłaszania 

uwag został dokładnie opisany. Komunikacja z użytkownikami systemu poprzez ogłoszenia 

umieszczane na stronie internetowej jest powszechnie stosowaną przez stronę formą 

komunikacji, czyli znaną użytkownikom systemu. PSE S.A. wypełniły zatem obowiązek 

określony w art. 9g ust. 2 PE. Należy dodać, że z uwagi na wniosek NEMO mających prawo 

oferować usługi obrotu energią elektryczną w Polsce, PSE S.A. przedłużyły proces 

konsultacji o dodatkowe 10 dni, co zasługuje na aprobatę, gdyż umożliwiło tym podmiotom 

dokładne przeanalizowanie projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 i złożenie uwag 

w konsultacjach. 

W ramach konsultacji trzy podmioty zgłosiły uwagi. Uwagi te zostały opracowane i zebrane 

w raporcie z procesu konsultacji załączonym do wniosku strony. Raport zawiera także 

informacje o sposobie uwzględnienia uwag, wyjaśnienia dlaczego niektóre uwagi nie mogły 

zostać uwzględnione oraz specyfikację zmian wprowadzonych do projektu Karty 

aktualizacji nr CB/22/2019 po zakończeniu konsultacji.  

Po zakończeniu konsultacji OSP zamieścił na swojej stronie komunikat o przedłożeniu 

Prezesowi URE do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/22/2019 wraz z informacją 

o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia, tj. 

wypełnił również obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 PE. 

W uzasadnieniu wniosku strona podała, że zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 

CB/22/2019 dotyczą funkcjonowania Rynku Bilansującego w zakresie związanym 

z działalnością NEMO, w tym w szczególności: 
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1. rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą być reprezentowane na Rynku 

Bilansującym jako Uczestnik Rynku Bilansującego typu Giełda Energii (URBGE) 

o podmioty pełniące funkcję NEMO albo będące izbą rozliczeniową NEMO (CCP 

NEMO); 

2. określenia warunków uczestnictwa w wymianie międzysystemowej na połączeniach 

wzajemnych asynchronicznych Polska-Szwecja i Polska-Litwa w związku z alokacją 

zdolności przesyłowych na tych połączeniach w ramach jednolitego łączenia rynków 

dnia następnego; 

3. przypisania JGWMUmc do URBGE pełniącego funkcję NEMO albo CCP NEMO pod 

warunkiem zawarcia przez NEMO z OSP umowy MNA Operational Agreement (MNA 

OA); 

4. określenia sposobu wyznaczania rzeczywistych ilości dostaw energii (ER) dla 

JGWMUmc jako równej ilości energii odpowiadającej przyjętej do realizacji pozycji 

netto danego URBGE, wynikającej z procesu jednolitego łączenia rynków; 

5. uwzględnienia w zasadach wyznaczania rynkowej ceny energii elektrycznej cen 

energii elektrycznej i wolumenów energii określonych w systemie kursu jednolitego 

na Rynkach Dnia Następnego prowadzonych przez wszystkich URBGE; 

6. opracowania procedury zgłaszania danych przez URBGE pełniących funkcję NEMO 

lub CCP NEMO w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego. 

Decyzją z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, Prezes URE zatwierdził 

„Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych 

niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” 

(dalej jako „MNA”) zgodnie z art. 45 i 57 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 

lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych 

i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., 

dalej jako „rozporządzenie CACM”). Należy dodać, że decyzja ta została następnie zmieniona 

decyzjami Prezesa URE: z dnia 29 maja 2018 r., znak: DRR.WRE.7128.55.2017.JPa2. i z dnia 

14 maja 2019 r., znak: DRR.WRE.7128.22.2018.PSt. 

Zgodnie z MNA jednym z kroków wdrożenia tych warunków jest przygotowanie 

i przedłożenie do zatwierdzenia Prezesowi URE projektu zmiany IRiESP uwzględniającej 

postanowienia wynikające z MNA.  

Decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 2018 r., znak:  DRR.WRE.4320.2.2018.PSt, 

zmiany, o których mowa powyżej, zostały wprowadzone do IRiESP, poprzez zatwierdzenie 

Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi.  

Jednakże w toku dalszych prac OSP i NEMO dotyczących wdrożenia MNA, została 

zidentyfikowana konieczność zmiany rozwiązań przyjętych w Karcie aktualizacji nr 

CB/18/2018 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

a zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 2018 r., znak:  

DRR.WRE.4320.2.2018.PSt, w następującym zakresie: 
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1. umożliwienia udziału izb rozliczeniowych NEMO (CCP NEMO) w Rynku 

Bilansującym; 

2. rozdzielenia procesów przekazywania wyników jednolitego łączenia rynków 

i  nominacji  transakcji wynikających z jednolitego łączenia rynków; 

3. wprowadzenia możliwości przekazywania nominacji oraz danych dotyczących 

spedycji (tzw. shippingu) przez NEMO albo CCP NEMO. 

Przedstawione przez stronę przyczyny zmiany IRiESP nie budzą wątpliwości Prezesa URE, 

co więcej – są to zmiany konieczne dla wdrożenia MNA, tj. umożliwienia działania więcej niż 

jednego NEMO w Polsce, który to obowiązek wynika z rozporządzenia CACM, 

(w szczególności art. 45 i tego rozporządzenia, który dotyczy jednolitego łączenia rynków 

dnia następnego). 

Rozpatrując wniosek strony Prezes URE w szczególności skupił się na analizie uwag 

zgłoszonych w konsultacjach, o czym mowa poniżej.  

Nie budzi wątpliwości Prezesa URE odrzucenie przez PSE S.A. wszelkich uwag dotyczących 

jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego oraz uwag dotyczących połączeń 

synchronicznych, gdyż nie było to przedmiotem Karty aktualizacji nr CB/22/2019. 

Uwaga wskazująca na zbyt duży poziom szczegółowości opisu procesów w IRiESP także nie 

zasługiwała na uwzględnienie. Należy się zgodzić z PSE S.A., że im dokładniejszy opis 

procedur w IRiESP, tym większy poziom transparentności procesów przeprowadzanych 

przez PSE S.A. i NEMO. Co więcej, zawarcie tych szczegółów w umowach MNA OA (które 

mają zostać zawarte między PSE S.A. a poszczególnymi NEMO), uniemożliwiłoby 

zapoznanie się z nimi przez innych uczestników rynku oraz utrudniłoby nadzór Prezesa 

URE nad NEMO i OSP w zakresie realizacji obowiązków wynikających  

z rozporządzenia CACM (umowy nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE,  

w przeciwieństwie do IRiESP).  

Jeden z uczestników konsultacji zgłosił uwagę odnośnie braku możliwości zawarcia umowy 

MNA OA z OSP przez izbę rozliczeniową NEMO (CCP NEMO) – definicja MNA OA 

wprowadzona w Karcie aktualizacji nr CB/22/2019 przewiduje, że jest to dwustronna 

umowa zawarta pomiędzy OSP a NEMO dookreślająca szczegółowe zasady operacyjnego 

działania Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego lub Jednolitego Łączenia Rynków 

Dnia Bieżącego w polskim obszarze rynkowym w formule wielu NEMO, wdrażająca 

„Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych 

niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” 

zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: 

DDR.WRE.7128.5.2016.JPa2, ze zmianami. Prezes URE rozważył, jakie ewentualnie 

konsekwencje mogłyby wyniknąć, z uwzględnienia tej uwagi i doszedł do następujących 

wniosków. Art. 7 rozporządzenia CACM stanowi, że NEMO są podmiotami 

odpowiedzialnymi za realizację procesów jednolitego łączenia rynków dnia następnego 

i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego oraz szczegółowo określa ich zadania w tym 

zakresie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. g tego rozporządzenia NEMO są także odpowiedzialni 

za działania w charakterze kontrahentów centralnych (inaczej izb rozliczeniowych) 
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do celów dokonywania rozliczeń i rozrachunku wymiany energii wynikających 

z jednolitego łączenia rynków dnia następnego i jednolitego łączenia rynków dnia 

bieżącego. Art. 81 ust. 1 rozporządzenia CACM dopuszcza możliwość przekazania przez 

NEMO całości lub części dowolnego przypisanego mu zadania na osobę trzecią, jednak to 

podmiot przekazujący, czyli NEMO, pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie wypełnienia 

obowiązków wynikających z rozporządzenia CACM. Umowa MNA OA ma określać wzajemne 

prawa i obowiązki OSP i NEMO w zakresie jednolitego łączenia rynków, zatem powinna 

zostać zawarta przez podmioty ponoszące prawną (ustawową) odpowiedzialność za 

wykonywanie tych procesów. Słusznie zostało także wskazane przez PSE S.A. w raporcie 

z procesu konsultacji, że zgodnie z rozporządzeniem CACM NEMO podlegają nadzorowi 

organów regulacyjnych (m.in. przez możliwość cofnięcia wyznaczenia na NEMO), natomiast 

kontrahenci centralni takiemu nadzorowi nie podlegają. Jednocześnie rozwiązania 

zaprojektowane umożliwiają uczestnictwo izb rozliczeniowych NEMO (CCP NEMO) 

w Rynku Bilansującym (tj. przekazywanie nominacji oraz danych dotyczących spedycji), co 

powinno być rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkich NEMO mających dotychczas  

prawo oferować usługi obrotu energią elektryczną w Polsce. Z tego względu Prezes URE 

uznał za zasadne przychylenie się do wniosku strony w tym zakresie.  

Z kolei inny uczestnik konsultacji wskazywał, że umowa MNA OA powinna być umową 

wielostronną, której stronami winni być wszyscy NEMO mający prawo oferować usługi 

obrotu energią elektryczną w Polsce oraz OSP. Prezes URE również uważa, że przyjęcie 

modelu dwustronnej umowy pomiędzy każdym z NEMO a OSP jest właściwe, także dlatego, 

że ułatwia to ewentualne rozpoczęcie oferowania usług obrotu energią elektryczną w Polsce 

przez kolejnego NEMO, bez konieczności renegocjacji wielostronnej umowy, której 

stronami mieli by być wszyscy NEMO i PSE S.A.    

Wszyscy NEMO mający prawo oferować usługi obrotu energią elektryczną w Polsce 

podnieśli w konsultacjach, że projekt Karty aktualizacji nr CB/22/2019 nie precyzuje 

zakresu obszarów rynkowych, dla których NEMO są zobowiązani przekazywać OSP dane 

dotyczące cen. W raporcie z konsultacji PSE S.A. wskazały, że odpowiednie postanowienia 

IRIESP zostały zgodnie z uwagą NEMO doprecyzowane, jednakże ostatecznie w Karcie 

aktualizacji nr CB/22/2019 brak było tego uściślenia. Nie mniej jednak w uzupełnieniu 

wniosku, tj. w piśmie z dnia 2 października 2019 r., znak: DM-PR-WR.070.1.2017.17, strona 

zaproponowała alternatywne brzmienie pkt 3.4.3.2 Karty aktualizacji nr CB/22/2019, 

które, zdaniem Prezesa URE, czyni zadość uwagom NEMO, tj. dodano uściślenie, że chodzi 

o obszary rynkowe, do których są przypisane granice Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego i które uczestniczą w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego.     

Pozostałe uwagi zgłoszone w ramach konsultacji zostały przez PSE S.A. uwzględnione 

w przedłożonej do zatwierdzenia przez Prezesa URE Karcie aktualizacji nr CB/22/2019, 

a wyjaśnienia przedstawione co do uwag nieuwzględnionych, lub częściowo 

uwzględnionych, są należyte i Prezes URE w pełni je podziela.   

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 

może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
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uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony.  

Wobec okoliczności ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, mając 

na względzie, że za zmianą decyzji przemawia interes społeczny jak i słuszny interes strony, 

oraz że brak jest przepisów szczególnych sprzeciwiających się zmianie decyzji, należy 

uznać, że zachodzi podstawa do przychylenia się do wniosku PSE S.A. i zatwierdzenia zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CB/22/2019. 

Strona wnioskowała o ustalenie terminu wdrożenia zmian określonych w Karcie 

aktualizacji CB/22/2019 na ten sam dzień, w którym ostatecznie mają zostać wdrożone 

MNA, tj. zgodnie z pkt 1.2 lit. h „Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych 

zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie 

więcej niż jednego NEMO w Polsce” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, ze zmianami. 

Z uwagi na ścisły związek obydwu procesów, należało się przychylić do wniosku strony.  

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, Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, 1469, dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy doręczyć 

na adres: Prezes 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 1000 złotych (art. 32 ust. 1 

w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 785, 1469). Opłatę należy uiścić na rachunek 

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:  
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„Karta aktualizacji nr CB/22/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie sytemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” 

Z upoważnienia  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

/-/ Małgorzata Kozak  

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  

05-520 Konstancin-Jeziorna  

2.   ad acta   

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1000 ze zm.) w zw. z cz. I pkt 53 ppkt 1 
załącznika do tej ustawy niniejsza decyzja jest 
zwolniona z opłaty skarbowej. 

/-/ Paulina Stachura 
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