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Warszawa,   18   lutego 2020 r. 

 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin   

  

DRR.WRE.4320.8.2019.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, Dz. U. z 2019 

r. poz. 730, 1435, 1495,1517, 1520, 1524, 1556, 2166, dalej jako: „PE”) oraz art. 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 25 listopada 2019 r., znak: DP-PR-WP.7000.1.2019.2, 

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 
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2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK oraz decyzjami z dnia 28 lutego 2017 r., znak: 

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 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, 

z dnia 9 października 2019 r., znak: DRR.WRE.4320.2.2019.PSt, z dnia 21 października 

2019 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2019.PSt i z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: 

DRR.WRE.4320.1.2020.ŁW, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie 

aktualizacji nr CO/3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Część 

ogólna i poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/25/2019 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi, oraz 

 z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzającej Instrukcję 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz uchylającej decyzję 

z dnia 30 grudnia 2010 r., znak: DPK-4320-1916)/2010/LK, zmienionej decyzjami: 

z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(16)/2010/2013/LK, 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 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-

2(72)/2010/2015/MH, z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK 

sprostowaną postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: 

DRR.WIR.4320.1.2016.LK i z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK, 

poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/8/2019 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci  

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 CO/3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Część ogólna i w Karcie aktualizacji nr CB/25/2019 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i 3 do niniejszej decyzji; 

2. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-

4320-1(4)/2011/LK, z wyżej wymienionymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CK/8/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji;  

3. ustalić, że zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określone w pkt 1 

i 2 wchodzą w życie w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji 

w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.  
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 25 listopada 2019 r., znak: DP-PR-WP.7000.1.2019.2, strona niniejszego 

postępowania administracyjnego – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

(dalej także 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: „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 CO/3/2019 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej jako: „IRiESP”) – Część ogólna oraz w Karcie 

aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi (dalej jako:  „Karta aktualizacji nr CB/25/2019”), stanowiącej odpowiednio 

załączniki nr 1 i 3 do wniosku strony. W tym samymi piśmie strona złożyła wniosek 

o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, z 

wyżej wymienionymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie 

aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji 

i planowania rozwoju sieci (dalej jako: „Karta aktualizacji nr CK/8/2019”), stanowiącej 

załącznik nr 2 do wniosku strony. 

Do wniosku został załączony także raport z procesu konsultacji wszystkich trzech 

wymienionych wyżej Kart aktualizacji oraz komunikat OSP z dnia 25 listopada 2019 r. 

o zakończeniu procesu konsultacji i przedłożeniu ich Prezesowi URE do zatwierdzenia.  

Pismem z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt, Prezes URE wezwał 

stronę do dokonania zmian w Kartach aktualizacji nr CO/3/2019 i CK/8/2019 oraz 

do przedstawienia wyjaśnień i analiz w odniesieniu do Karty aktualizacji nr  CB/25/2019. 

Pismem z dnia 5 lutego 2020 r., znak: Z-30-2020-06593, strona wykonała wezwanie Prezesa 

URE, tj. dokonała odpowiednich zmian w Kartach aktualizacji nr CO/3/2019 i CK/8/2019, 

a także zmodyfikowała wniosek w zakresie Karty aktualizacji nr  CB/25/2019 w taki 

sposób, że przedstawienie żądanych przez Prezesa URE wyjaśnień i analiz stało się 

bezprzedmiotowe.  

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.  

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 43 (2997) 18 lutego 2020 r. 

4



 

4 

PSE S.A. przeprowadziły konsultacje projektu Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 

i CB/25/2019 za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 29 października 

do 12 listopada 2019 r., a więc w okresie 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie 

internetowej PSE S.A. użytkownicy systemu zostali poinformowani o udostępnieniu 

projektów Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 i CB/25/2019 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.  

Po zakończeniu konsultacji OSP zamieścił na swojej stronie komunikat o przedłożeniu 

Prezesowi URE do zatwierdzenia Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 i CB/25/2019 

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 procesie konsultacji zostały zgłoszone dwie uwagi, co wynika z raportu przedłożonego 

przez PSE S.A. w załączeniu do wniosku. 

Jedna z uwag dotyczyła zmiany pkt 2.3.5.1.1. IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, stanowiącego o ogólnych zasadach 

świadczenia przez OSP usług przesyłania, a dokładnie pierwszeństwa w świadczeniu usług 

przesyłania energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE oraz w wysokosprawnej 

kogeneracji. Uwaga została uwzględniona i PSE S.A. uzupełniły proponowane 

postanowienie Karty aktualizacji nr CK/8/2019 o ogólne odwołanie się do norm prawnych. 

Jak słusznie jednak zauważyły PSE S.A. przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej (Dz. Urz. UE z 14 czerwca 2019 r., L 158, s. 54, dalej jako: „rozporządzenie 

2019/943”) w zakresie dysponowania jednostkami obowiązują OSP bezpośrednio i nie ma 

konieczności ich całościowego przenoszenia do IRiESP. Nadto należy zauważyć, że 

proponowane postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla art. 12 rozporządzenia 

2019/943, jako, że ma wysoki stopień ogólności i odwołuje się do szeroko pojętych norm 

prawnych. 

Druga z uwag dotyczyła wprowadzenia w Karcie aktualizacji nr  CB/25/2019 możliwości 

zakupu przez OSP oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (dalej jako: „OSD”) energii 

elektrycznej w celu pokrywania powstałych w sieci przesyłowej na giełdowym rynku 

energii elektrycznej oraz odsprzedaży nadwyżek. Zdaniem podmiotu składającego 

tę uwagę, proponowane postanowienie narusza zasady unbundlingu. Uwaga ta nie została 

przez PSE S.A. uwzględniona. Prezes URE odniesie się do tej kwestii w dalszej części 

uzasadnienia. 

Karta aktualizacji nr CO/3/2019 obejmuje zmiany mające na celu zaktualizowanie 

i uporządkowanie aktów prawnych, których wymagania winna spełniać IRIESP. Oprócz 

tego OSP zaproponował wprowadzenie dwóch reguł kolizyjnych.  

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 43 (2997) 18 lutego 2020 r. 

5



 

5 

Pierwsza z tych reguł dotyczy przypadków, w których wystąpi rozbieżność pomiędzy 

postanowieniami IRIESP a postanowieniami metod, warunków, wymogów i zasad (w Karcie 

aktualizacji nr CO/3/2019 określane jako „TCM”, z ang. „terms, conditions and 

methodologies”, w dalszej części decyzji także jako „TCM”) przyjętych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE z dnia 14 

sierpnia 2009 r., L 211/15, dalej jako: „rozporządzenie 714/2009”), uchylonego przez 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE z dnia 14 czerwca 2019 r., 

L 158/54, dalej jako: „rozporządzenie 2019/943”)1 lub rozporządzeń wydanych 

na podstawie art. 6 lub 18 rozporządzenia  714/2009 – tzw. wytycznych lub kodeksów sieci 

(które, na skutek wezwania Prezesa URE w sposób wyczerpujący zostały wymienione przez 

stronę w Karcie aktualizacji nr CO/3/2019) i stanowi, że pierwszeństwo mają 

postanowienia TCM (z zaznaczeniem, że OSP ma obowiązek podjąć niezwłoczne działania 

mające na celu wyeliminowanie tych rozbieżności). Prezes URE ma pełną świadomość, że 

obecnie na szczeblu europejskim (czy to na skutek decyzji organów regulacyjnych czy 

decyzji Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacyjnych), na różnych 

szczeblach regionalnych, a także na szczeblu krajowym, przyjęto przynajmniej kilkadziesiąt 

TCM, a w przyszłości zostanie przyjęty szereg kolejnych TCM, których zakres przedmiotowy 

potencjalnie pokrywa się z materią uregulowaną w IRIESP.  Prezes URE stoi na stanowisku, 

że docelowo IRiESP powinna być zgodna nie tylko z wszystkim aktami prawnymi, w tym 

wytycznymi i kodeksami sieci, ale także z przyjętymi TCM, jako przyjętymi na podstawie 

aktów prawnych wyższego rzędu niż ustawa, jaką jest PE. Jednakże wobec obecnej 

i spodziewanej obszerności regulacji (poprzez przyjmowanie i zmienianie różnych TCM) 

wprowadzenie proponowanej przez PSE S.A. reguły kolizyjnej jest nie tylko racjonalne, ale 

także pragmatyczne, a przede wszystkim sprzyja pewności interpretacji poszczególnych 

postanowień różnych TCM i IRiESP w sytuacjach, w których dokumenty te regulują tę samą 

materię.  

Druga z reguł kolizyjnych odnosząca się do odstępstw od stosowania przepisów kodeksów 

sieci, które może przyznać Prezes URE, również zasługuje na aprobatę. W przypadku gdy 

postanowienia IRiESP pokrywają się z przepisami kodeksów sieci, od których danemu 

podmiotowi przyznano odstępstwo, logiczną konsekwencją jest niewymaganie od niego 

stosowania się do analogicznych postanowień IRIESP, bądź też takich, które stoją 

w sprzeczności z przyznanym odstępstwem.  

Karta aktualizacji nr CK/8/2019 zawiera m.in. postanowienia dostosowujące 

i doprecyzowujące IRiESP do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42, 412) i ustawy 

                                                           

1 Art. 70 rozporządzenia 2019/943 stanowi, że odesłania do uchylonego rozporządzenia 714/2009 odczytuje się jako 
odesłania do rozporządzenia 2019/943 zgodnie z tabelą korelacji zawartą w jego załączniku III. 
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z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), 

co nie budzi wątpliwości Prezesa URE i zasługuje na aprobatę.   

Oprócz powyższego Karta aktualizacji nr CK/8/2019 obejmuje wymagania dla układów 

pomiarowo-rozliczeniowych, których wskazania są wykorzystywane do rozliczania 

na Rynku Bilansującym energii elektrycznej zużywanej przez OSP i OSD na zasilanie ich 

potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN, w związku 

z wykonywaną przez tych operatorów działalnością w zakresie odpowiednio przesyłania 

i dystrybucji energii elektrycznej.  

Zgodnie z art. 9g ust. 4 pkt 2 PE instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych 

określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz 

warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w tym 

m.in. wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą 

pomocniczą, nie ma więc żadnych przeszkód, aby OSP dookreślił wymagania techniczne w 

sposób określony w Karcie aktualizacji nr CK/8/2019. 

Oprócz tego, jak wyjaśnił OSP, zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CK/8/2019 są 

sprzężone ze zmianami określonymi w Karcie aktualizacji CB/25/2019, która również była 

przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego.  

Postanowienia proponowane w Karcie aktualizacji CB/25/2019 umożliwiają rozszerzenie 

obszaru Rynku Bilansującego o miejsca w sieci na średnim lub niskim napięciu, w których 

energia jest pobierana przez OSP i OSD na potrzeby własne w stacjach 

elektroenergetycznych NN/WN  NN/SN w związku z prowadzoną działalnością w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a warunkiem jest spełnienie wymagań 

technicznych określonych w Karcie aktualizacji CK/8/2019.  

W tym miejscu należy także wyjaśnić, że w toku postępowania administracyjnego Prezes 

URE uznał, że szczegółowego wyjaśnienia wymaga propozycja umożliwienia OSP i OSD 

odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej na rynku giełdowym energii elektrycznej 

zakupionej uprzednio w celu pokrycia strat. Wobec tego Prezes URE wezwał stronę do 

przeprowadzenia i przedstawienia szeregu analiz, które miałyby przekonać Prezesa URE do 

zatwierdzeniem Karty aktualizacji CB/25/2019 w jej pierwotnym brzmieniu. W odpowiedzi 

na wezwanie strona zmodyfikowała swój wniosek poprzez usunięcie postanowień 

umożliwiających OSP i OSD odsprzedaż nadwyżek energii elektrycznej, a pozostawiła 

postanowienia w zakresie rozszerzenia obszaru Rynku Bilansującego. Z uwagi na tę zmianę 

również Karta aktualizacji CB/25/2019 zasługuje na zatwierdzenie.  

Należy także zauważyć, że IRIESP w dotychczasowym brzmieniu nie wykluczał możliwości 

dokonywania przez OSP i OSD zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat 

powstałych w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej podczas przesyłania i dystrybucji energii 

elektrycznej tymi sieciami na rynku giełdowym energii elektrycznej. Podobnych obostrzeń, 

zdaniem Prezesa URE, nie zawiera także ustawa PE, ani prawo Unii Europejskiej.  

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 Kartach aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 i CB/25/2019. 

Strona wnioskowała o ustalenie terminu wejścia w życie zmian określonych Kartach 

aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 i CB/25/2019 na dzień po wydaniu decyzji, lecz nie 

później niż dzień 21 lutego 2020 r. Karty aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 

i CB/25/2019 nie wprowadzają nowych szczególnych obowiązków dla użytkowników 

systemu, jednakże strona sama wskazała, iż jest dla niej do zaakceptowania ustalenie 

wejścia w życie przedmiotowych zmian na 21 lutego 2020 r. Prezes URE uznał, że zasadnym 

jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym do przestrzegania IRiESP zapoznanie się 

z wprowadzanymi zmianami przed ich wejściem w życie w okresie dłuższym niż jeden 

dzień. Z tego względu ustalono termin wejścia w życie zmian na trzy dni od dnia ogłoszenia 

niniejszej decyzji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.  

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 ze zm., 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 ze zm., dalej jako: „ustawa o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych”). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Sądu 

Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

4. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do art. 101 i 

następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie 

pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do art. 

117 KPC. 
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5. 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). 

6. 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 CO/3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Część 

ogólna” 

 

Załącznik nr 2:  

„Karta aktualizacji nr CK/8/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci” 

 

Załącznik nr 3:  

„Karta aktualizacji nr CB/25/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie sytemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” 

 

              /–/Rafał Gawin 

 

 

 

 

 

 

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. 

/–/ Joanna Pawłowska 
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