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Warszawa, dnia   16    czerwca 2016 r. 

   

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 

 
DRR-0732-2(78)/2010/2016/LK 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 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.), zwanej dalej „ustawą – Prawo 
energetyczne”, 
 

po rozpatrzeniu wniosku 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Konstancinie –Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

 

z dnia 2 grudnia 2015 r., znak: Z-943-DO-PM-WAR.7000.2015.3, uzupełnionego pismami 
z dnia: 20 maja 2016 r., znak: Z-422-DO-PM-WAR.7000.2015.11 i 1 czerwca 2016 r., 
znak: Z-447-DO-PM-WAR.7000.2015.15, 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 oraz z dnia 29 
kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320- 2(72)/2010/2015/MH 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającą Instrukcję 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części ogólnej oraz w części dotyczącej 

bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi z dnia 23 lipca 
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2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnioną decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., 

znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz z późniejszymi zmianami, 

poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej nr CB/14/2014 stanowiącej załącznik  

nr 1 do niniejszej decyzji, w zakresie zmian określonych w części zatytułowanej 

„Uaktualnienie zasad wymiany międzysystemowej” znajdującej się na stronach  

od 23 do 26 tej Karty aktualizacji, 

2. określić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 powyżej, które podlegają 

zatwierdzeniu niniejszą decyzją, na dzień 1 lipca 2016 r., zgodnie z wnioskiem 

strony. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 2 grudnia 2015 r., znak: Z-943-DO-PM-WAR.7000.1.2015.3, 

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

„PSE S.A.”) przedłożyło do zatwierdzenia projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej (zwanej dalej: „IRiESP”) w formie Karty aktualizacji IRiESP 

nr CB /14/2015. 

Prezes URE decyzją z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK, 

zmienił swoją decyzję zatwierdzającą IRiESP w części ogólnej oraz w części dotyczącej 

bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi z dnia 23 lipca 2010 

r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnioną decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., znak: 

DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie 

zmian określonych w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 stanowiącej załącznik 

nr 1 do tej decyzji, z wyłączeniem zmian określonych w części zatytułowanej 

„Uaktualnienie zasad wymiany międzysystemowej” znajdującej się na stronach od 22 

do 24 załączonej Karty aktualizacji. Jednocześnie został określony termin wejścia 

w życie zmian określonych w powyższej decyzji, które podlegały zatwierdzeniu 

tą decyzją, na dzień 1 stycznia 2016 r., zgodnie z wnioskiem strony.   

W związku z powyższym w celu dokonania rozstrzygnięcia w przedmiocie 

zatwierdzenia zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w pozostałym 

zakresie tj. zmian określonych w części zatytułowanej „Uaktualnienie zasad wymiany 

międzysystemowej” znajdującej się na stronach od 22 do 24 wyżej wymienionej Karty 

aktualizacji, Prezes URE przeprowadził dodatkową analizę.  

W wyniku przeprowadzonej analizy Prezes URE pismem z dnia 9 maja 2016 r., 

znak: DRR-4320-2(75)/2010/2016/LK, wezwał PSE S.A., będącą stroną postępowania, 

do dostosowania wniosku w tym zakresie do aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa tj. m. in. do dokonania korekt wynikających z faktu, że Prezes URE zatwierdzając 

IRiESP lub kartę aktualizacji działa na podstawie art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 

ustawy - Prawo energetyczne, natomiast podstawą do zatwierdzenia metod alokacji 

zdolności przesyłowych jest art. 23 ust. 2 pkt 11b) ustawy - Prawo energetyczne. 

W konsekwencji zapisy zmienionej IRiESP – Bilansowanie nie mogą stać w sprzeczności 

ze wskazanym powyżej stanem prawnym. 
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PSE S.A., w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, uzupełniła swój wniosek pismem 

z dnia 20 maja 2016 r., znak: Z-422-DO-PM-WAR.7000-1-2015.11, z załączoną 

zmienioną wersją projektu Karty aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 w części 

zatytułowanej „Uaktualnienie zasad wymiany międzysystemowej”, jednocześnie 

wskazując w zmodyfikowanym projekcie datę 1 lipca 2016 r., jako planowany termin 

wdrożenia zmian określonych w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 w części, 

która nie została zatwierdzona decyzja prezesa URE z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: 

DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK. 

Pismem z dnia 30 maja 2016 r., znak: DRR-4320-2(76)/2010/2016/LK, Prezes URE 

zawiadomił PSE S.A. o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy, jednocześnie informując, że w aktach sprawy znajdują 

się wyłącznie materiały przedstawione przez stronę w trakcie postępowania. 

W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: Z-447-DO-PM-

WAR.7000.1.2015.14, stwierdziła, iż odstępuje od zapoznania się z materiałem 

dowodowym zebranym w sprawie oraz nie składa uwag i wyjaśnień do zgromadzonego 

w aktach sprawy materiału dowodowego. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego  

pozwoliła na ustalenie, co następuje. 

W zmienionym na wezwanie Prezesa URE projekcie Karty aktualizacji IRiESP 

nr CB/14/2015 w części zatytułowanej „Uaktualnienie zasad wymiany 

międzysystemowej”, znajdującej się na stronach od 23 do 26 tej Karty aktualizacji, 

wprowadzono odwołanie do zasad rezerwacji Zdolności Przesyłowych Wymiany (ZPW) 

dla Dnia Bieżącego publikowanych na stronie internetowej Biura Alokacji ZPW, 

w których znajdują się aktualne reguły zawieszenia przez OSP udziału UWM w Rynku 

Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej w sytuacjach niewykorzystania 

przez UWM w całości pozyskanych przez niego zdolności przesyłowych wymiany 

(ZPW). W zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego są też zamieszczone 

obowiązujące reguły zawieszenia przez Biuro Alokacji udziału uczestników rynku 

w procedurze udostępniania zdolności przesyłowych wymiany w trybie dnia bieżącego 

w sytuacjach przekroczenia maksymalnej dozwolonej liczby (limitu) zgłoszeń ofert. 

Analogiczne odwołanie wprowadzono w odniesieniu do reguł redukcji ZPW 

oraz Uzgodnionych Grafików Wymiany Międzysystemowej (UGWM) dla Dnia 

Następnego. W tym zakresie przywołano zasady alokacji i nominacji ZPW dla regionu 

CEE publikowane przez Biuro Przetargów. W punktach IRiESP dotyczących zasad 

Wymiany Międzysystemowej usunięte zostały nazwy własne dokumentów i biur, 

zastępując je nazwami ogólnymi. Ponadto wskazano, że metody alokacji 

transgranicznych zdolności przesyłowych, do których występują odwołania w IRiESP, 

podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE w ramach oddzielnego postępowania 

administracyjnego, a tym samym nie stanowią one części IRiESP. 

Mając na względzie zmiany wprowadzone do projektu Karty aktualizacji IRiESP 

nr CB/14/2015, załączonego do uzupełnionego wniosku PSE S.A., po ustaleniu stanu 

faktycznego oraz po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie 
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Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki uprawniające organ do zatwierdzenia zmiany 

decyzji, określone w treści art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w zakresie określonym w pkt 1 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. 

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

zmianie decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmiany Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej decyzji. 

Za zmianą tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes strony.  

Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP, podlegających zatwierdzeniu 

zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 1 lipca 2016 r. tj. zgodnie 

z wnioskiem 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 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 CB/14/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 

 
 

/–/ Maciej Bando 
 

 

 

 
 
 

 
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  

                  /–/ Leszek Kukuła 
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