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Warszawa, dnia     29    kwietnia 2016 r. 

   

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

DRR-4320-2 (72)/2010/2015/MH  

 

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) oraz art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8  

w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

z dnia 6 listopada 2015 r., znak: Z-850DP-PR-WP.7000.2.2015.4, w sprawie zmiany 

decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia  

15 grudnia 2011 r. ze zm., zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci, oraz decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-

1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. ze zm., zatwierdzającej Instrukcję Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Część Ogólna oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

uzupełnionego pismami z dnia 4 marca 2016 r., znak: Z-190-DP-PR-WP.7000.2.2015.8,  

i z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak Z-341-DP-PR-WP.7000.2.2015.11, 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-1(4)/2011/LK  

z dnia 15 grudnia 2011 r. ze zm., zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci, wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji IRiESP – Korzystanie nr CK/5/2015, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej decyzji , 
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2. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4320-1(6)/2010/KS  

z dnia 23 lipca 2010 r. ze zm., zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Część Ogólna oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, wraz  

z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie 

aktualizacji IRiESP – Bilansowanie nr CB/13/2015, stanowiącej załączniki nr 2 do 

niniejszej decyzji, 

3. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji na dzień 

1 maja 2016 r., zgodnie z wnioskiem strony.  

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 6 listopada 2015 r., znak: Z-850DP-PR-WP.7000.2.2015.4, 

przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (zwane dalej: „PSE 

S.A.” lub „OSP”) przedłożyło do zatwierdzenia projekt zmiany Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanej dalej: „IRiESP”) w formie Kart aktualizacji: IRiESP 

– Korzystanie nr CK/5/2015 oraz IRiESP - Bilansowanie nr CB/13/2015. 

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, PSE S.A. 

poinformowała użytkowników systemu przesyłowego, w formie komunikatu 

opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie 

do projektów Kart aktualizacji nr CK/5/2015 nr CB/13/2015, oraz o możliwości 

zgłaszania uwag do tego projektu, określając jednocześnie miejsce i termin zgłaszania 

uwag. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji trwał od dnia 2 października 2015 r. 

do dnia 16 października 2015, po czym sporządzono Raport z procesu konsultacji.  

W drodze konsultacji uwagi zgłosiły trzy podmioty: Enspirion Sp. Z o. o., ENEA Operator 

Sp. Z o. o., ZE PAK S.A, których stanowiska zamieszczono w ww. raporcie. OSP odniósł się 

do zgłoszonych uwag.  Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, 

PSE S.A. zamieściły te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,  

pozwoliła na ustalenie, co następuje. 

 

Przyczyną aktualizacji zawartej w Karcie aktualizacji nr CK/5/2015 jest konieczność 

dostosowania IRiESP do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 478, dalej: „Ustawa o OZE”), która wprowadzając szereg nowych 

pojęć, powołując nowe podmioty i nakładając na użytkowników systemu nowe obowiązki, 

spowodowała konieczność zastąpienia dotychczas używanych pojęć w IRiESP 

nowozdefiniowanymi, dostosowania do nich dotychczasowych regulacji w ramach IRiESP, 

a także implementacji zmian i nowych regulacji wynikających z „Ustawy o OZE”. 
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W zakres aktualizacji do IRiESP poprzez Kartę aktualizacji nr CK/5/2015, związanej  

z koniecznością dostosowania jej do „Ustawy o OZE” wchodzą: wprowadzenie nowych 

definicji „instalacja odnawialnego źródła energii”, „magazyn energii elektrycznej”, 

„odnawialne źródło energii”, „realizacja przyłączenia”, „sprzedawca zobowiązany”; 

zmiana definicji „farma wiatrowa”; dostosowania zapisów w zakresie zawierania umów 

przyłączenia do sieci i wydawania warunków tego przyłączenia do przepisów „Ustawy o 

OZE”; dostosowanie zapisów dotyczących wymagań technicznych dla układów 

pomiarowych energii elektrycznej w celu dostosowania ich do przepisów „Ustawy o OZE”; 

aktualizacja regulacji związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia oraz gwarancji 

pochodzenia w celu dostosowania ich do przepisów „Ustawy o OZE”; wprowadzenie 

obowiązku OSP potwierdzenia w ciągu 10 dni od doręczenia informacji o terminie 

wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji OZE. Ponadto, we wniosku 

o dokonanie przedmiotowych zmian PSE S.A. podniosło, że zmiany w pozostałym zakresie 

wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do stanu faktycznego, tj. do funkcjonujących 

w praktyce relacji z użytkownikami systemu.  

W zakres aktualizacji do IRiESP poprzez Kartę aktualizacji nr CK/5/2015, związanej  

z koniecznością dostosowania jej do praktyki relacji z użytkownikami systemu wchodzą: 

uporządkowanie zapisów dotyczących przekazywania i odbioru dokumentów 

rozliczeniowych; usunięcie nieaktualnych zapisów dotyczących Regulatora centralnego 

ARCM i dostosowanie ich do nowej funkcji Regulatora Centralnego LFC; zmiana sposobu 

dokonywania płatności za usługi przesyłania lub udostępniania Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (zwany dalej KSE); doprecyzowanie wymogów technicznych dla 

konwencjonalnych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci zamkniętej oraz 

działań regulacyjnych w tej sieci, a także centralnego rejestru jednostek wytwórczych w 

KSE; dostosowanie zapisów do wprowadzenia liczników energii elektrycznej 

umożliwiających bezpośrednie pozyskiwanie danych; wprowadzenie definicji pojęcia 

„elektrownia” i zmiana definicji „praca wyspowa”, „zakres regulacji wtórnej”, „jednostka 

wytwórcza”; wprowadzenie obowiązku sprawdzania kryterium ograniczenia strat mocy 

czynnej w KSE na etapie planowania rozwoju sieci.  

Szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CK/5/2015 zawarty 

został w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.   

Przyczyną aktualizacji zawartej w Karcie aktualizacji nr CB/13/2015 jest konieczność 

dostosowania jej do zmian wprowadzonych do IRiESP poprzez Kartę aktualizacji  

nr CK/5/2015. Szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych Kartą aktualizacji nr 

CB/13/2015 zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.   

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiału dowodowego zgromadzonego 

w tej sprawie Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki uprawniające organ 

do zatwierdzenia zmian decyzji, określone w treści art. 155 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 sentencji niniejszej decyzji.  

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. 
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W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

zmianom decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmian Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określonych w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji. Za 

zmianą tych decyzji przemawia także interes społeczny.  

Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP określonych w pkt 1 i 2 

sentencji niniejszej decyzji na dzień 1 maja 2016 r., zgodnie z wnioskiem strony. 

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 

 

 

/–/ Maciej Bando 

 

 

 

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 CK/5/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 

Załącznik nr 2: Karta aktualizacji nr CB/13/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 

 

 

 

 
Otrzymuje: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
Ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 
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.  

Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z treścią 
załącznika do ustawy – cz. I pkt 53  
/-/ Maciej Hulicki 
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