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Warszawa,  dnia 30 listopada 2016 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

 
DRR-4321-1(11)/2016.GMi1  

 

 

 

 

Pan 
Piotr Dorawa 
Prezes Zarządu 
Energa - Operator S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 
 

 
 

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 

Energa - Operator S.A. 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk, 

 

o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zawartego w piśmie z dnia  

14 marca 2016 r., znak: EOP-FR-000200-2016, uzupełnionego pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r., 

znak: EOP-FR-000337-2016, pismem dnia 19 lipca 2016 r., znak: EOP-FR-000572-2016 oraz 

pismem z dnia 25 października 2016 r., znak: EOP-FR-000887-2016, 
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postanawiam 

 

1) zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 

2013 r., znak: DRR-4321-59(6)/2013/MKo1, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: DRR-4321-

59(8)/2013/2014/MKo1, decyzją z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: DRR-4321-

59(10)/2013/2014/MKo1, decyzją z dnia 31 października 2014 r., znak: DRR-4321-

8(2)/2014/MKo1, decyzją z dnia  26 czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-1(6)/2015/MKo1, 

decyzją z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: DRR-4321-14(2)/2015/GMi1 oraz decyzją z dnia 13 

stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-10(9)/2015/2016/GMi1 poprzez zatwierdzenie zmian 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie Aktualizacji nr 

1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, przedłożonej Prezesowi URE 

wraz z pismem Energa - Operator S.A.  z dnia 25 października 2016 r., znak: EOP-FR-000887-

2016, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;  

2) ustalić termin wejścia w życie zatwierdzonych zmian, zawartych w Karcie Aktualizacji 

nr 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - na dzień 1 marca 2017 r., 

zgodnie z wnioskiem strony. 

 

 

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

 

Pismem z dnia 14 marca 2016 r., znak: EOP-FR-000200-2016 przedsiębiorstwo energetyczne 

Energa - Operator S.A. (zwane dalej: „EOP”) wystąpiło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(zwanego dalej: „Prezesem URE”) z wnioskiem o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „IRiESD” lub „Instrukcją”) zawartych w Karcie 

Aktualizacji IRiESD nr 1/2016. 

Jak wyjaśniła EOP, zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „Kartą Aktualizacji) wynikają ze zmiany Standardów Wymiany 

Informacji (SWI) publikowanych na jego stronie internetowej w zakresie zawartości formularzy 

powiadamiania o zawartej umowie sprzedaży/umowie kompleksowej oraz w zakresie kodów 

przekazywanych sprzedawcom przy weryfikacji powiadomień. EOP poinformowała, iż 

w 2015 r. dokonała zmiany systemu informatycznego oraz zmiany standardów SWI, o których 

przedsiębiorstwa obrotu zostały powiadomione z 90-dniowym wyprzedzeniem. W związku 

z powyższym EOP wnioskuje o  usunięcie z IRiESD dwóch załączników, tj. nr 2 i 3. Załącznikiem 

nr 2 jest formularz powiadomienia EOP przez sprzedawcę o zawartej umowie sprzedaży lub umowie 

kompleksowej, natomiast załącznik nr 3 zawiera listę kodów, którymi EOP informuje sprzedawcę 

o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży oraz umów kompleksowych. 

EOP wskazała, iż zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji zbieżne są ze zmianami, które będą 

obowiązywały w momencie uruchomienia tzw. Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI), 

gdzie zawartość komunikatów/formularzy jest określana w standardach CSWI udostępnianych na 

stronie internetowej EOP. Ponadto dokonano drobnych korekt redakcyjnych, które nie zostały 

uwzględnione w Karcie Aktualizacji nr 2/2015. 
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Do ww. wniosku dołączono raport z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD z użytkownikami 

systemu, przeprowadzonego w dniach 12-26 lutego 2016 r., uwagi zgłoszone przez tych 

użytkowników oraz informację o sposobie uwzględnienia tych uwag przez EOP. Uwagi zgłosiło 

Towarzystwo Obrotu Energią (zwane dalej: „TOE”) oraz przedsiębiorstwo Energa-Obrót S.A. Uwagi 

użytkowników systemu dotyczyły zmian zaproponowanych w ust. 4 pkt. b) Karty Aktualizacji, gdzie 

dotychczasowy zapis zastąpiono sformułowaniem: „określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI" 

z jednoczesnym usunięciem załączników nr 2 (formularza powiadomienia EOP przez sprzedawcę 

o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej ) oraz nr 3 (listy kodów, którymi EOP 

informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży oraz 

umów kompleksowych). W ocenie użytkowników systemu, usunięcie ww. załączników z Instrukcji 

uniemożliwi zgłaszanie w procesie konsultacji uwag w zakresie zawartych w nich kodów 

i komunikatów, służących komunikacji EOP z przedsiębiorstwami obrotu. Zwrócono uwagę na 

okoliczność, iż dokument „Standardy Wymiany Informacji” (SWI) nie podlega procesowi konsultacji 

społecznych, co daje EOP możliwość dowolnego jego kształtowania, bez uwzględniania 

ewentualnych uwag zgłaszanych przez przedsiębiorstwa obrotu. Użytkownicy systemu wskazali, iż 

wszelkie zmiany wprowadzone przez EOP w SWI, skutkować mogą ich automatycznym 

wdrożeniem. Ponadto, w ocenie użytkowników systemu, pkt D.2.7. IRiESD wymaga 

doprecyzowania, poprzez wskazanie, w jaki sposób (w jakiej formie) będą przekazywane 

przedsiębiorstwom obrotu informacje o błędach lub brakach formalnych w dokonanych 

powiadomieniach, o których mowa w pkt. D.2.4 IRiESD, oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo obrotu 

może dokonać poprawy takiego powiadomienia, zgodnie z pkt. D.2.8. IRiESD. Użytkownicy systemu 

wskazali, iż w czasie, w  którym odbywały się konsultacje, narzędzie informatyczne dedykowane 

sprzedawcom do komunikacji z EOP w zakresie powiadomień o zmianie sprzedawcy tj. „Portal 

Sprzedawcy", nie posiada takich funkcjonalności. Tym samym przedsiębiorstwa obrotu nie mają 

„technicznej" możliwości wykorzystania przysługującego im zgodnie z IRiESD prawa do 

uzupełnienia powiadomienia o zmianie sprzedawcy. W związku z powyższym, użytkownicy systemu 

wnioskowali o niedokonywanie w IRiESD zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr 1/2016, 

w wersji przekazanej Prezesowi URE wraz z pismem z dnia 14 marca 2016 r.  

Pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4321-1(2)/2016/GMi1, Prezes URE wezwał EOP do 

złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie poprzez: potwierdzenie, że wnioskowane zmiany, 

określone w Karcie Aktualizacji, wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania postanowień 

IRiESD do projektu CSWI; wskazanie przyczyn, dla których EOP wnioskuje o zatwierdzenie zmian 

sposobu wymiany informacji ze sprzedawcami, w tym wskazanie, jakie przyczyny zadecydowały 

o wprowadzeniu SWI innego niż funkcjonujący dotychczas, bez uprzedniej zmiany IRiESD – jeżeli 

zmiany określone w Karcie Aktualizacji nie są bezpośrednio związane z wprowadzeniem CSWI. 

Ponadto, Prezes URE wezwał do szczegółowego odniesienia się do uwag podnoszonych przez 

użytkowników systemu w toku konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD. 

Prezes URE poinformował ponadto EOP, iż w przypadku, jeżeli zmiany w IRiESD wynikają 

z potrzeby dostosowania postanowień IRiESD do CSWI, wejście w życie zmian IRiESD, 

wprowadzonych przedłożoną kartą aktualizacji, nastąpi nie wcześniej, niż w terminie z pkt A.9.2 

IRiESD, tj. po upływie 180 dni od daty zatwierdzenia karty aktualizacji oraz po wdrożeniu CSWI.  

W odpowiedzi na powyższe, EOP w piśmie z dnia 25 kwietnia 2016 r., znak: EOP-FR-000337-2016 

poinformowała, iż zmiany IRiESD zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2016, nie wynikają 

bezpośrednio z dostosowania IRiESD do projektu CSWI. EOP wyjaśniła, iż zmiany te związane są 
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z wdrożeniem od dnia 16 października 2015 r. nowego systemu bilingowego oraz CRM1. EOP 

wskazała, iż nowy system informatyczny w zakresie wymiany informacji z uczestnikami rynku 

bazuje na wypracowanej w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 

Elektrycznej (PTPiREE) „Koncepcji Modelu Wymiany Informacji" w wersji z października 2014 r. Po 

ukazaniu się zaktualizowanej wersji Koncepcji PTPiREE z czerwca 2015 r., w modelu wymiany 

informacji wprowadzono kilka aktualizacji. Wdrożony model wymiany danych jest, według 

zapewnień EOP, w 90% zgodny z Koncepcją PTPiREE i standardami CSWI. Docelowo – jak wskazała 

EOP – system informatyczny w zakresie wymiany informacji z uczestnikami rynku będzie w pełni 

zgodny z CSWI. Wszystkie kody i formularze powiadomień mają być jednolite dla wszystkich OSD 

i zgodne ze standardami CSWI. EOP wyjaśniła, iż opublikowała w dniu 8 lipca 2015 r., tj. w terminie 

90 dni przed wprowadzeniem zmian, nowe standardy SWI oraz powiadomiła wszystkich 

użytkowników systemu o zmianie standardów wymiany informacji. Z powyższego EOP wywodzi, że 

zmiany wprowadzone zostały w sposób prawidłowy. 

EOP podnosi, iż zawartość informacji w SWI, które dotyczyły kodów weryfikacji oraz zawartości 

formularza powiadamiania, odbiegała od zawartości danych określonych w załączniku nr 

2 i 3 IRiESD i wynikała z funkcjonalności nowego systemu informatycznego. W związku z tym, EOP 

podjęła działania zmierzające do zmiany IRiESD, które prowadzić miały do tego, żeby jedynie w SWI 

określone były informacje wykorzystywane przy komunikacji z uczestnikami rynku. W ocenie EOP, 

opisane działanie pozostaje zbieżne ze zmianami IRiESD, które będą obowiązywały w momencie 

uruchomienia CSWI, gdzie zawartość komunikatów/formularzy jest określana w standardach CSWI 

udostępnianych na stronie internetowej. 

Odnosząc się do zgłoszonych w procesie konsultacji uwag użytkowników systemu, EOP wyjaśniła, 

iż informowanie uczestników rynku o zmianach standardów SWI z 90 dniowym wyprzedzeniem jest 

terminem wystarczającym na dostosowanie się do propozycji zmian. W Załączniku nr 2 i 3 IRiESD 

zostały określone tylko niektóre informacje, które są wymieniane z uczestnikami rynku 

(kody weryfikacji oraz zawartość formularza powiadamiania o zawartej umowie 

sprzedaży/kompleksowej). Większość informacji wymienianych pomiędzy uczestnikami rynku 

poprzez system informatyczny EOP, które są zawarte w standardach SWI, nie znajduje się w IRiESD 

i nie podlega zatwierdzaniu przez Prezesa URE. Wobec tego, w ocenie EOP nie znajdowało 

uzasadnienia pozostawienie w IRiESD jedynie części informacji podlegających procesowi 

konsultacji i zatwierdzenia. EOP wskazała ponadto, iż w momencie uruchomienia CSWI wszystkie 

komunikaty służące do wymiany informacji oraz zawartość formularzy będą określane 

w standardach CSWI, które zostaną udostępniane na jej stronie internetowej. 

 

Odnosząc się do uwag użytkowników systemu, EOP poinformowała ponadto, że w sytuacji gdy 

zgłoszenie zmiany sprzedawcy zostanie negatywnie zweryfikowane, istnieje możliwość 

uzupełnienia braków przez sprzedawców poprzez zgłoszenie reklamacji na dedykowany kanał 

kontaktu w formie elektronicznej i wówczas sprzedawca ma możliwość uzupełnienia braków.  

Po otrzymaniu reklamacji, EOP przywraca zgłoszenie zmiany sprzedawcy z zachowaniem 

pierwotnego terminu. EOP podnosi, iż wszyscy sprzedawcy zostali poinformowani o takiej 

możliwości. 

                                                           

1 ang. customer relationship management, tj. procedury i narzędzia pomagające w zarządzaniu kontaktami 
z klientami. 
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Prezes URE, pismem z dnia 27 czerwca 2016 r., znak: DRR-4321-1(5)/2016/GMi1 wezwał EOP do 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, m.in. poprzez wskazanie minimalnego zakresu zmian 

w dotychczasowych załącznikach nr 2 oraz nr 3, które umożliwią wdrożenie systemu 

informatycznego, przy założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w treść obowiązującej Instrukcji. 

W odpowiedzi na powyższe, EOP udzieliła Prezesowi URE żądanych informacji pismem z dnia 19 

lipca 2016 r., znak: EOP-FR-000572-2016.  

Opisane powyżej postępowanie dowodowe, prowadzone przez Prezesa URE w niniejszej sprawie, 

służyć miało znalezieniu rozwiązania, które z jednej strony zapewni EOP stabilne podstawy dla 

prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, z drugiej zaś uwzględni 

w możliwie największym stopniu uwagi użytkowników systemu, zgłoszone w toku konsultacji 

społecznych. 

Następnie, Prezes URE pismem z dnia 13 września 2016 r., znak: DRR-4321-1(9)/2016/GMi1, 

wezwał EOP do zmiany wniosku poprzez przedłożenie Karty Aktualizacji o treści uwzględniającej 

propozycje określone w piśmie EOP z dnia 19 lipca 2016 r., znak: EOP-FR-000572-2016, tj. poprzez: 

dodanie - w stosunku do dotychczasowej treści IRiESD – w jej załączniku nr 2, w formularzu 

powiadamiania o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej: typu PPE, typu URD, 

nr telefonu (opcjonalnie), rodzaju umowy sieciowej, okresu rozliczeniowego, statusu sprzedaży, 

zgody na udostępnianie danych dobowo-godzinowych, informacji o posiadaniu oświadczenia woli 

Odbiorcy dot. zgody na zawarcie umowy z EOP. Przy czym, w stosunku do obowiązującej IRiESD, 

w załączniku nr 2 w wersji uwzględniającej proponowane zmiany, nie zostaną zamieszczone 

następujące informacje: dane adresowe siedziby Odbiorcy, dane adresowe punktu poboru, planowe 

średnioroczne ilości energii elektrycznej, kod MB. Ponadto, Prezes URE wezwał EOP do zmiany 

załącznika nr 3, zawierającego listę kodów weryfikacji powiadamiania o zawartej umowie sprzedaży 

lub umowie kompleksowej – poprzez zastosowanie rozbudowanego słownika przyczyn odrzucenia, 

o treści określonej w załączniku do pisma z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiącego projekt załącznika 

nr 3 do IRiESD, a także nie uwzględnienie kodu odrzucenia W-08 - brak lub błędne wskazanie POB 

lub MB. EOP została wezwana ponadto do dostosowania pozostałej treści IRiESD do zmian 

określonych w piśmie z dnia 19 lipca 2016 r., znak: EOP-FR-000572-2016, poprzez uaktualnienie 

treści tych postanowień IRiESD, które odsyłają do treści zawartych w załącznikach 2 i 3 IRiESD. 

Wezwano ponadto EOP do poddania nowego projektu zmian IRiESD konsultacjom, o których mowa 

w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przed przedłożeniem tego projektu Prezesowi URE do 

zatwierdzenia. 

EOP odpowiedziała na powyższe wezwanie pismem z dnia 25 października 2016 r., znak: EOP-FR-

000887-2016, do którego dołączyła kartę aktualizacji, uwzględniającą stanowisko Prezesa URE 

z dnia 13 września 2016 r., znak: DRR-4321-1(9)/2016/GMi1, a także uwagi użytkowników 

systemu, zgłoszone w toku konsultacji przeprowadzonej na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo 

energetyczne. EOP wnioskuje o zatwierdzenie wniosku o zmianę IRiESD zgodnie z dołączoną do 

pisma z dnia 25 października 2016 r. Kartą Aktualizacji nr 1/2016 oraz o określenie daty jej wejścia 

w życie na pierwszy dzień miesiąca następującego po 90 dniach od daty decyzji Prezesa URE 

o zatwierdzeniu zmian w IRiESD. 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, Prezes URE ustalił 

i zważył, co następuje. 

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

projekt zmian IRiESD oraz poinformowała użytkowników systemu dystrybucyjnego, poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej komunikatu o publicznym dostępie do projektu zmian IRiESD 

oraz o możliwości zgłaszania uwag do tego projektu. Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji 

nr 1/2016 w jej pierwotnej wersji rozpoczął się w dniu 12 lutego 2016 r., a zakończył się dnia 26 

lutego 2016 r. Następnie, EOP przedłożyła Prezesowi URE projekt Karty Aktualizacji nr 1/2016 do 

zatwierdzenia wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu 

i o sposobie ich rozpatrzenia.  

Prezes URE, uznając uwagi użytkowników systemu za słuszne, nie mógł – przed ich uwzględnieniem 

przez EOP - zatwierdzić Karty Aktualizacji nr 1/2016, przedłożonej wraz z pismem z dnia 14 marca 

2016 r., znak: EOP-FR-000200-2016. Konieczne było bowiem znalezienie rozwiązania, które z jednej 

strony uwzględnia słuszne uwagi użytkowników systemu, z drugiej zaś pozwala na dalsze 

prowadzenie działalności operacyjnej przez EOP w sposób zgodny z IRiESD. 

Wniosek EOP o dokonanie zmian w IRiESD, wskazanych w Karcie Aktualizacji nr 1/2016 był 

spóźniony, skoro nowy system bilingowy i CMR wdrożono od dnia 16 października 2015 r. Ocena 

prawna przedłożenia przez EOP karty aktualizacji po upływie kilku miesięcy od wprowadzenia ww. 

zmian, jak i rozstrzygnięcie odnośnie ewentualnych konsekwencji takiego działania, wykraczają 

poza ramy niniejszego postępowania. Nie mniej, działanie EOP miało poważne konsekwencje dla 

postępowania zakończonego wydaniem niniejszej decyzji. Prezes URE nie mógł bowiem, 

rozstrzygając niniejszą sprawę, pominąć ustalonej w toku postępowania dowodowego okoliczności, 

iż zmiany w zakresie systemów informatycznych mają nieodwracalny charakter. Ponadto, Prezes 

URE dostrzegł, iż pomimo trudności opisywanych w licznych skargach od przedsiębiorstw obrotu 

działających na obszarze sieci dystrybucyjnej EOP, przedsiębiorstwa te dostosowały sposób 

działania do narzuconych przez EOP zmian w otoczeniu informatycznym. Nie bez znaczenia jest 

również, iż Prezes URE zobowiązany był rozstrzygnąć niniejszą sprawę według stanu faktycznego 

i prawnego istniejącego w dacie wydania decyzji (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010 r. II SA/Kr 541/09).  

 

Prezes URE niniejszą decyzją zatwierdził zmiany IRiESD wskazane w Karcie Aktualizacji nr 1/2016 

w wersji przedłożonej wraz z pismem z dnia 25 października 2016 r. Prezes URE zatwierdził zmiany 

w punkcie I.1.6 w części ogólnej IRiESD oraz w punkcie D.3.5. w części IRIESD–Bilansowanie. 

Powyższe zmiany mają charakter drobnych korekt redakcyjnych. Natomiast istotną zmianą 

o merytorycznym charakterze jest zatwierdzenie zmienionej treści załączników nr 2 i 3 do IRiESD. 

Karta Aktualizacji nr 1/2006 w pierwotnej wersji prowadzić miała do wyeliminowania ww. 

załączników z IRiESD. Zatwierdzenie Karty Aktualizacji nr 1/2006 w wersji przedłożonej Prezesowi 

URE wraz z pismem z dnia 25 października 2016 r. prowadzi do stanu, w którym komunikaty służące 

komunikacji pomiędzy EOP a OSD wskazane będą w załączniku 2 i załączniku 3 do IRiESD. Jednakże 

ich nowa treść determinowana jest standardem ebIX2, wykorzystywanym przez EOP. 

 

Karta Aktualizacji nr 1/2016 w wersji przedłożonej wraz z pismem z dnia 25 października 2016 r. 

jest wyrazem kompromisu. Z jednej strony bowiem uwzględnia słuszne oczekiwania 

                                                           

2 ebIX jest standardem wymiany informacji wypracowanym w ramach organizacji ebIX (European Forum for 
Energy Business Information Exchange). Ww. organizacja zrzesza podmioty z europejskiej branży 
energetycznej, zainteresowane wsparciem standaryzacji elektronicznej wymiany informacji w procesie 
obsługi odbiorców i przedsiębiorstw obrotu na detalicznym rynku energii elektrycznej. 
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przedsiębiorstw obrotu, wyrażone w toku konsultacji społecznych, przeprowadzonych w dniach 

12-26 luty 2016 r. Użytkownicy systemu wyrazili wówczas pogląd, iż usunięcie załączników nr 2 i 3 

z Instrukcji uniemożliwi zgłaszanie uwag w zakresie ich zawartości. Podniesiono, iż dokument 

„Standardy Wymiany Informacji” (SWI) nie podlega procesowi konsultacji społecznych. 

Zatwierdzenie Karty Aktualizacji 1/2006 w pierwotnej wersji dałoby EOP możliwość dowolnego 

jego kształtowania, bez uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych przez przedsiębiorstwa 

obrotu. W konsekwencji wszelkie zmiany wprowadzone przez EOP w SWI skutkowałyby ich 

automatycznym wdrożeniem. Dzięki pozostawieniu załączników nr 2 i 3 w IRIESD, 

przedsiębiorstwa obrotu w dalszym ciągu będą miały wpływ na część komunikatów, służących im 

do komunikacji z EOP. W ocenie Prezesa URE, sytuacja, w której formularz powiadomienia EOP 

przez sprzedawcę o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej oraz lista kodów, 

którymi EOP informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów 

sprzedaży oraz umów kompleksowych, stanowią załączniki do Instrukcji, jest korzystna dla 

uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce. Natomiast przeniesienie ww. informacji do 

dokumentu SWI nastąpić może w drodze transparentnego dla wszystkich uczestników rynku 

procesu, jakim jest planowane wdrożenie CSWI, opartego na standardzie ebIX. 

 

Ponadto, Karta Aktualizacji nr 1/2016 w wersji przedstawionej wraz z pismem EOP z dnia 25 

października 2016 r. nie przewiduje – w przeciwieństwie do pierwotnej wersji Karty Aktualizacji nr 

1/2016 - zmian w treści punktów: D.2.7., F.1.3., F.1.5., F.2.2. oraz G.1. IRiESD. Zmiany w treści ww. 

postanowień Instrukcji wynikały z zakładanej w pierwotnej wersji Karty Aktualizacji nr 1/2016 

rezygnacji z załączników nr 2 i nr 3. Skoro wersja Karty Aktualizacji nr 1/2016 z 25 października 

2016 r. nie przewiduje rezygnacji z ww. załączników, to zmiana IRIESD w zakresie ww. postanowień 

stała się bezprzedmiotowa. 

 

W ocenie Prezesa URE, zatwierdzenie zmian IRiESD zapewni stabilne ramy dla działalności EOP. 

Wdrożenie nowego systemu informatycznego w sposób stojący w sprzeczności z postanowieniami 

dotychczasowej IRiESD jest zdarzeniem nieodwracalnym. Do Prezesa URE docierają sygnały, iż na 

dzień wydania decyzji wiele spośród wymaganych postanowieniami IRiESD funkcjonalności 

nowego systemu informatycznego nie działa. Taki stan rzeczy utrudnia funkcjonowanie 

przedsiębiorstwom obrotu na obszarze działania EOP. Pewność i stabilizacja w zakresie tak 

ważnego dokumentu, jakim jest IRiESD może przyczynić się do przezwyciężenia trudności 

związanych z wdrożeniem wszystkich funkcjonalności nowego systemu informatycznego. Zatem 

w interesie przedsiębiorstw obrotu, ale także odbiorców, było zatwierdzenie zmian w IRIESD.  

 

Podkreślić należy, że zmiany wskazane w przedłożonej Karcie Aktualizacji nie wpisują się w proces 

ujednolicania standardów wymiany informacji między uczestnikami rynku energii. Ujednolicanie 

tych standardów było jednym z podstawowych celów Prezesa URE, realizowanym w toku 

dotychczasowych postępowań w przedmiocie zatwierdzenie zmian IRiESD. Jednakże w zaistniałej 

sytuacji za priorytet uznać należało zapewnienie EOP Instrukcji o treści adekwatnej do jego 

działalności operacyjnej. W ocenie Prezesa URE odstąpienie od zasady ujednolicania standardów 

wymiany informacji  i zaakceptowanie Karty Aktualizacji nr 1/2016 przedłożonej z pismem z dnia 

25 października 2016 r. jest korzystniejsze dla rynku energii elektrycznej w Polsce, niż trwałe 

nieprzestrzeganie postanowień dotychczasowej IRiESD. W ocenie Prezesa URE, na gruncie niniejszej 

sprawy niezasadne byłoby oczekiwanie, żeby EOP powrócił do dawnego systemu informatycznego. 

Działanie EOP z wykorzystaniem wcześniejszych systemów informatycznych również związane 

było z generowaniem naruszeń wyszczególnionych w art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.  
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Jednocześnie, przychylając się do wniosku EOP, aby zmiany określone w Karcie Aktualizacji nr 

1/2016 weszły w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po 90 dniach od daty wydania 

decyzji, ustaliłem termin wejścia w życie tych zmian na dzień 1 marca 2017 r., tj. zgodnie 

z wnioskiem strony. 

 

 

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 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      Prezes 

                                                                                                                                     Urzędu Regulacji Energetyki 

                                                                                                                                                  Maciej Bando 

 
Otrzymuje: 

Energa - Operator S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty 

skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1827) w zw. z treścią załącznika 

do ustawy – cz. I pkt 53 

Grzegorz Mikos 
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