
Warszawa,  30 marca 2020 r. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRR.WRE.4320.2.2020.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, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, dalej jako:
„PE”) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 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 6 marca 2019 r., znak: DP-PR-WP.7000.1.2020.2, 
w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 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, 
z dnia 18 lutego 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt, poprzez zatwierdzenie zmian 
określonych w Karcie aktualizacji nr CK/10/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju 
sieci  

postanawiam 

1. 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/10/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
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2. ustalić, że zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określone w pkt 1 
wchodzą w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r.  

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 6 marca 2020 r., znak: DP-PR-WP.7000.1.2020.2, 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 15 
grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, z wyżej wymienionymi zmianami, poprzez 
zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP – Warunki 
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej jako: „Karta 
aktualizacji CK/10/2020”), stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku strony. 

Do wniosku został załączony także raport z procesu konsultacji oraz komunikat OSP z dnia 
6 marca 2020 r. o zakończeniu procesu konsultacji i przedłożeniu ich Prezesowi URE 
do zatwierdzenia.  

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 CK/10/2020 
za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 7 do 21 lutego 2020 r., a więc 
w okresie obejmującym 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PSE 
S.A. użytkownicy systemu zostali poinformowani o udostępnieniu projektu Karty 
aktualizacji CK/10/2020 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 Karty aktualizacji CK/10/2020 wraz z informacją 
o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz przyczynach ich nie 
uwzględnienia, tj. wypełnił również obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 PE. 
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W procesie konsultacji został zgłoszony szereg uwag, co wynika z raportu przedłożonego 
przez PSE S.A. w załączeniu do wniosku. PSE ustosunkowały się do każdej z uwag, w ocenie 
Prezesa URE, w sposób wyczerpujący i odpowiedni. W szczególności Prezes URE zauważył, 
że wiele uwag szczegółowych dotyczyło postanowień, które już znajdowały się w IRiESP, 
a zmiany proponowane przez PSE S.A. w Karcie aktualizacji CK/10/2020 dotyczące tych 
postanowień przede wszystkim wprowadzały odniesienia do planu obrony systemu i planu 
odbudowy (w miejsce określenia „obrony i odbudowy zasilania KSE”). Zmiany te miały 
zatem charakter porządkowy, a ich celem było zapewnienie spójności IRiESP z innymi 
regulacjami i dokumentami, o których będzie mowa poniżej.  

W uzasadnieniu wniosku strona podała, że potrzeba zmiany IRiESP wynika ze zobowiązania 
zawartego w dokumencie zatytułowanym „Warunki działania w charakterze dostawców 
usług w zakresie odbudowy” opracowanym przez PSE S.A. na podstawie art. 4 ust. 4 
rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017 r., s. 54, 
dalej jako: „rozporządzenie 2017/2196”), następnie zatwierdzonym przez Prezesa URE 
decyzją z dnia 7 czerwca 2019 r., znak: DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ1 (dalej jako: 
„Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy”). Zgodnie z pkt 
II.5. Warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy, OSP został 
zobowiązany, w terminie 10 miesięcy od zatwierdzenia tych Warunków przez Prezesa URE, 
do dokonania aktualizacji zawartych umów o świadczenie usług systemowych poprzez 
dostosowania ich do postanowień Warunków działania w charakterze dostawców usług 
w zakresie odbudowy oraz do przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE karty 
aktualizacji IRiESP w celu dostosowania IRiESP. Zmiany określone w przedłożonej 
do zatwierdzenia Karcie aktualizacji CK/10/2020 stanowią wypełnienie przez PSE S.A. 
opisanego wyżej zobowiązania.  

Oprócz powyższego, strona podała, że Karta aktualizacji CK/10/2020 ma na celu 
zapewnienie spójności między postanowieniami IRiESP a postanowieniami dokumentu 
zatytułowanego „Wykaz SGU2 odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach 
środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach: 
2016/631, 2016/1388 i 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które 
mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 
4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196”. Dokument ten został 
opracowany przez OSP zgodnie z obowiązkami wynikającymi z wymienionych przepisów 
oraz zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją z dnia 7 czerwca 2019 r. znak: 
DRE.WKP.744.3.4.2018.2019.ZJ3. 

1 Decyzję wraz z załącznikiem opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej URE pod następującym adresem: 
http://bip.ure.gov.pl/download/3/11041/PSE2.pdf  
2 Ang. Significant Grid User, tj. znaczących użytkowników sieci. 
3 Decyzję opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej URE pod następującym adresem: 
http://bip.ure.gov.pl/download/3/11042/PSE3.pdf. Załącznik do decyzji nie został opublikowany z powodów 
wskazanych w tej decyzji.  
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Z uwagi na to, że zmiany określone w Karcie aktualizacji CK/10/2020 są ściśle związane z 
wyżej wymienionymi decyzjami Prezesa URE, decyzje te wraz z załącznikami, zostały 
zaliczone w poczet materiału dowodowego w niniejszej sprawie.  

W dalszych wyjaśnieniach PSE S.A. wskazały, że Karta aktualizacji CK/10/2020 obejmuje 
m.in. także aktualizację postanowień IRiESP poprzez odniesienie wymagań technicznych 
w zakresie regulacji, w ramach działania regulatora częstotliwości/prędkości obrotowej, 
do nośnika źródła energii w miejsce dotychczasowego odniesienia do paliwa jako źródła 
energii, aktualizację postanowień w zakresie testów odbiorczych i sprawdzających zdolność 
jednostek wytwórczych do realizacji procedur planu obrony systemu i planu odbudowy, 
aktualizację zapisów dotyczących planu działania na wypadek utraty połączenia 
z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym lub zaniku napięcia w tym systemie oraz 
aktualizację postanowień dotyczących wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej. 

Dodać należy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2017/2196 OSP był 
zobowiązany do opracowania odpowiednio planu obrony systemu i planu odbudowy. 
Stosownie do art. 4 ust. 5 rozporządzenia 2017/2196 OSP był zobowiązany zgłosić te plany 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, co uczynił. Karta aktualizacji CK/10/2020 
dostosowuje IRiESP do opracowanego i zgłoszonego przez PSE S.A. planu obrony systemu 
i planu odbudowy, m.in. poprzez zastąpienie postanowień IRiESP odnoszących się do planu 
obrony i odbudowy KSE odniesieniami do planu obrony systemu i planu odbudowy.  

Wobec powyższego Prezes URE uznał za zasadne zaliczenie w poczet materiału 
dowodowego planu obrony systemu i planu odbudowy zgłoszonych przez OSP. 

Oprócz powyższego Karta aktualizacji CK/10/2020 zawiera postanowienia o charakterze 
formalno-prawnym mające na celu uporządkowanie IRiESP i jej dostosowanie 
do obowiązujących regulacji.  

Prezes URE zwrócił szczególną uwagę na uzupełnienie definicji jednostki wytwórczej, 
w której wskazano, że jest to moduł wytwarzania energii. Pojęcie modułu wytwarzania 
energii występuje w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z dnia 27 kwietnia 2016 r., s. 1, dalej jako: 
„rozporządzenie 2016/631”) i de facto odpowiada pojęciu jednostki wytwórczej. Oprócz 
tego w definicji tej wprowadzono odwołanie do art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/631 
określające cztery typy modułów wytwarzania energii: A, B, C, i D oraz wartości granicznie 
progów mocy maksymalnych. Zostało również wskazane, że na podstawie art. 5 ust. 3 
rozporządzenia 2016/631 zostały opracowane przez OSP, a następnie zatwierdzone przez 
Prezesa URE progi mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla 
obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (chodzi tu o decyzję Prezesa URE z dnia 16 lipca 2018 r., 
znak: DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ4). Oprócz uzupełnienia definicji jednostki wytwórczej, 

4 Decyzję opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej URE pod następującym adresem: 
http://bip.ure.gov.pl/download/3/10085/20180716ZatwierdzeniedlaobszaruRzeczpospolitejPolskiejprogimocymaksy
malnych.pdf  
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OSP doprecyzował także definicję Jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej (JWCD) 
wskazując, że chodzi o jednostkę wytwórczą typu D przyłączoną do sieci przesyłowej lub 
koordynowanej sieci 110 kV, o mocy co najmniej 50 MW, podlegającą centralnemu 
dysponowaniu.  

Zakres zmian, jak i uzasadnienie ich wprowadzenia, przedstawione przez stronę nie budzą 
wątpliwości Prezesa URE. Przede wszystkim Prezes URE miał na uwadze, że część 
zaproponowanych przez OSP zmian IRiESP stanowi wypełnienie decyzji Prezesa URE, 
o czym była mowa powyżej, i są to zmiany konieczne dla zapewniania spójności 
dokumentów, do których przestrzegania jest zobowiązany OSP, jak i inni użytkownicy 
systemu (co wynika z art. 9g ust. 12 PE). W odniesieniu do innych zmian zaproponowanych 
przez PSE S.A., Prezes URE również uważa, że zasługują one na zatwierdzenie.  

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 
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 CK/10/2020. 

Strona wnioskowała o ustalenie terminu wejścia w życie zmian określonych Karcie 
aktualizacji CK/10/2020 na dzień 7 kwietnia 2020 r., uzasadniając to tym, że w tym samym 
dniu wchodzą w życie Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie 
odbudowy oraz Warunki dotyczące bilansowania zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia  
5 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt5. Prezes URE w pełni podziela 
argumentację strony, że należy zapewnić spójność dokumentów obowiązujących OSP i 
innych użytkowników systemu oraz zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego.  Z tego 
względu Prezes URE przychylił się do wniosku strony i ustalił termin wejścia w życie zmian 
określonych w Karcie aktualizacji CK/10/2020 jak w pkt 2 sentencji niniejszej decyzji.  

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 

5 Decyzję wraz z załącznikiem opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej URE pod następującym adresem: 
http://bip.ure.gov.pl/download/3/12058/WarunkidotyczacebilansowaniaPSE.pdf  
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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. 

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 CK/10/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci” 
 

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
                              /-/ 
                  Małgorzata Kozak 
                          Dyrektor  
Departamentu Rozwoju Rynków  
              i Spraw Konsumenckich 

 

 

 

 
 

 

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. 
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Otrzymują: 
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  
05-520 Konstancin-Jeziorna  

2.   ad acta   
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