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Warszawa, dnia  13  stycznia 2016 r. 

 
 

 PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 
 

 DRR-4321-11(9)/2015/2016/GMi1 

 

 

 
D E C Y Z J A 

 
 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 9g ust. 8 oraz art. 23 ust. 2 

pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 

TAURON Dystrybucja S.A., 

z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 
 

o zatwierdzenie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zawartego 

w piśmie z dnia 7 września 2015 r., znak: TD/DHU/2015-09-09/0000002, 

uzupełnionego pismami: z dnia 16 października 2015 r. znak: TD/DHU/2015-10-

16/0000003, z dnia 25 listopada 2015 r., znak: TD/DHU/2015-11-25/0000001 oraz 

z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: TD/DHU/2015-12-21/0000001,  

postanawiam 

1) zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2013 r., 

znak: DRR-4321-60(5)/2013/KSm, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r., znak:  

DRR-4321-3(4)/2015/MKo1, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 2/2015 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiącej załącznik nr 1  

do niniejszej decyzji, 
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2) ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr 2/2015 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - na dzień 1 lutego 2016 r. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Pismem z dnia 7 września 2015 r., przedsiębiorstwo energetyczne TAURON 

Dystrybucja S.A. (zwane dalej: „TAURON Dystrybucja”) przedłożyło do zatwierdzenia 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: „Prezesem URE”) projekt 

Karty aktualizacji nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

(zwanej dalej: „Kartą aktualizacji”). 

Do wniosku dołączony został także raport z procesu konsultacji projektu zmian 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „IRiESD”)  

z użytkownikami systemu. 

Pismem z dnia 9 listopada 2015 r., znak: DRR-4321-11(4)/2015/MKo1, Prezes URE 

wezwał TAURON Dystrybucja do dokonania korekt i uzupełnień w złożonym wniosku.  

W odpowiedzi na wezwanie TAURON Dystrybucja w piśmie z dnia 25 listopada 2015 r. 

uzupełniła wniosek poprzez wprowadzenie części zmian. Po analizie przesłanych 

dokumentów Prezes URE uznał, że dokonane zmiany nie są wystarczające, dlatego też 

pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. ponownie wezwał TAURON Dystrybucja do 

przestawienia dodatkowych wyjaśnień oraz do dokonania niezbędnych zmian w Karcie 

aktualizacji.  

W odpowiedzi na wezwanie TAURON Dystrybucja pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. 

uzupełniła wniosek poprzez wprowadzenie kolejnych zmian wskazanych w wezwaniu  

z dnia 8 grudnia 2015 r. oraz dokonała, w trybie uzupełnienia wniosku, modyfikacji 

niektórych zapisów Karty aktualizacji. W zakresie wymagań nieuwzględnionych  

w zmienionej Karcie aktualizacji TAURON Dystrybucja przedstawiła wyczerpujące 

wyjaśnienia wraz uzasadnieniem. 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 

Prezes URE uznał, że zachodzą przesłanki zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 2/2015. 

Obowiązek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu  

i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. 
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Jednocześnie zgodnie z art. 9g ust. 2 tej ustawy operator systemu dystrybucyjnego 

informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka 

komunikowania przyjętego przez operatora systemu o publicznym dostępie do projektu 

instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin 

ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej 

zmian. 

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 

TAURON Dystrybucja opracowała projekt zmian IRiESD oraz poinformowała 

użytkowników systemu dystrybucyjnego, poprzez umieszczony na stronie internetowej 

komunikat o publicznym dostępie do projektu zmian IRiESD oraz o możliwości 

zgłaszania uwag do tego projektu. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 

2/2015 rozpoczął się w dniu 3 lipca 2015 r. a zakończył w dniu 24 lipca 2015 r. 

Następnie, stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, TAURON 

Dystrybucja przedłożyła Prezesowi URE projekt Karty aktualizacji do zatwierdzenia 

wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu 

i o sposobie ich uwzględnienia. 

Zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. a) i b) ustawy – Prawo energetyczne, TAURON 

Dystrybucja - jako operator systemu dystrybucyjnego, jest odpowiedzialny za 

umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

odbiorców przyłączonych do sieci m.in. poprzez (i) budowę i eksploatację infrastruktury 

technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych 

oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej efektywną współpracę z innymi operatorami  

i przedsiębiorstwami energetycznymi, (ii) pozyskiwanie, przechowywanie, 

przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii 

formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców 

wybranym przez nich sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie 

handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego. 

Opracowane przez TAURON Dystrybucja zmiany IRiESD - wprowadzone Kartą 

aktualizacji - mają na celu umożliwienie wdrożenia w całym kraju jednolitego modelu 

wymiany informacji i standardów komunikatów dla obszaru detalicznego rynku energii 

elektrycznej – poprzez uruchomienie Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI). 

CSWI obejmie procesy wymiany informacji pomiędzy operatorami systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, sprzedawcami energii elektrycznej oraz 

podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe. Potrzeba uruchomienia 
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CSWI wynika m.in. z rosnącej skali realizowanych przez Operatorów Systemów 

Dystrybucyjnych (OSD) procesów w obszarze obsługi rynku detalicznego, w tym np. 

zmiany sprzedawcy, procesy anulowania przesłanych zgłoszeń umów sprzedaży przez 

sprzedawców i odbiorców, udostępnianie danych pomiarowych i rozliczeniowych, 

obsługa reklamacji, realizacja zgłaszanych przez sprzedawców wniosków  

o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej. Ponadto TAURON Dystrybucja pismem 

z dnia 16 października 2015 r. przedstawiła ocenę skutków finansowych wprowadzenia 

zmian w IRiESD zawartych w Karcie aktualizacji w zakresie dotyczącym wdrożenia 

CSWI - z wyszczególnieniem kosztów zakupu i wdrożenia tego systemu, jego utrzymania 

w okresie pierwszych 3 lat oraz dostosowania do komunikacji z CSWI wewnętrznych 

systemów uczestników rynku. Zakłada się, że całość kosztów związanych z wdrożeniem 

i utrzymaniem CSWI będzie uwzględniona w zatwierdzanych przez Prezesa URE - 

planach rozwoju oraz taryfach dla energii elektrycznej OSD, w tym TAURON 

Dystrybucja.  

Po wprowadzeniu zmian zawartych w Karcie aktualizacji, skrócony zostanie czas 

przeznaczony na realizację wszystkich procesów, w tym na zmianę sprzedawcy  

z obecnych 21 dni na 14 dni. W związku z tym zmianie uległ termin na dokonanie 

zgłoszenia zmiany sprzedawcy z dotychczas obowiązujących 90 dni na 30 dni.  

Wprowadzone Kartą aktualizacji zmiany wynikają również z przepisów 

wprowadzonych ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984). 

Po dokonaniu oceny sposobu uwzględnienia przez TAURON Dystrybucja uwag 

zgłoszonych przez użytkowników systemu należy stwierdzić, że zostały one 

uwzględnione w toku prowadzonego postępowania w takim zakresie, w jakim było to 

możliwe, biorąc pod uwagę zgodność projektu Karty aktualizacji IRiESD z przepisami 

prawa i jej funkcjonalność. 

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego 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, lub przez 

organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 

zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego materiału 

dowodowego ustaliłem, że zachodzą przesłanki zmiany decyzji z dnia 17 grudnia 2013 

r., znak: DRR-4321-60(5)/2013/KSm, z późniejszymi zmianami, określone w art. 155 
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Kodeksu postępowania administracyjnego, umożliwiające zmianę w zakresie 

wnioskowanym przez TAURON Dystrybucja. 

W przedmiotowej sprawie przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji  

z dnia 17 grudnia 2013  r., z późniejszymi zmianami. Za zmianą tej decyzji przemawia 

także interes społeczny oraz słuszny interes strony. 

Jednocześnie określiłem datę wejścia w życie postanowień zawartych w Karcie 

aktualizacji na dzień 1 lutego 2016 r. 

Mając powyższe na względzie, postanowiłem orzec jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo 

energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 

cywilnego). Odwołanie należy przesłać 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 Kodeksu postępowania cywilnego). 
 

Załącznik nr 1: Karta aktualizacji nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej. 

                                                                                                                                  Prezes  
                                                                                                                  Urzędu Regulacji Energetyki  

                                                                                                                         

 

                                                     Maciej Bando 

 

 

 

 
Otrzymuje: 

1. TAURON Dystrybucja S.A. 
 ul. Jasnogórska 11 
 31-358 Kraków 

2. a/a 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 783) w zw. z treścią załącznika 
do ustawy – cz. I pkt 53 
 

 Grzegorz Mikos 
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