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Warszawa,   30   października 2018 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRR.WRE.4320.2.2018.PSt 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. art. 23 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 

1000, 1356, 1629 i 1637, dalej jako: „Prawo energetyczne”) oraz art. 155 w zw. z art. 104 § 

1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1257 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 148, 650 i 1544, dalej: „KPA”) w związku z art. 30

ust. 1 Prawa energetycznego

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie,  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

z dnia 15 czerwca 2018 r. (znak: DM-PR-WR.070.1.2017) o zmianę 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 

(dalej „IRiESP – Bilansowanie”) 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, z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320- 2(72)/2010/2015/MH 

oraz z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: DRR-0732-2(78)/2010/2016/LK, z dnia 25 listopada 

2016 r., znak: DRR.WIR.4320.3.2016.LK, z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: 

DRR.WIR.4320.1.2016.LK, oraz decyzjami z dnia 28 lutego 2017 r., znak: 
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DRR.WRE.4320.1.2017.LK, z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK 

i z dnia 22 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2018.LK, poprzez zatwierdzenie 

zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/18/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

uzupełnionego następnie pismami z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak: DM-PR.525.1.2016.7), 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. (znak: DM-PR-WR.070.1.2017.8) i z dnia 1 października 2018 r. 

(DM-PR-WR.070.1.2017.10) 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r. (znak: DPK-

4320-1(6)/2010/KS), z wyżej wymienionymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CB/18/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji; 

2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/18/2018 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi na dzień zakończenia wdrożenia wszystkich niezbędnych 

rozwiązań prawnych i technicznych określony w pkt 1.2 lit. h „Warunków dotyczących 

alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych 

mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” 

zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 r., 

znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, ze zmianami. 

 

UZASADNIENIE  

Pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. (znak: DM-PR-WR.070.1.2017) Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE 

S.A.” lub „strona”), będące operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

w Polsce, przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projekt Karty aktualizacji nr 

CB/18/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej jako: „KA nr CB/18/2018”) wraz 

z wnioskiem o jego zatwierdzenie.  

Następnie pismami z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak: DM-PR.525.1.2016.7), z dnia 30 sierpnia 

2018 r. (znak: DM-PR-WR.070.1.2017.8) i z dnia 1 października 2018 r. (DM-PR-

WR.070.1.2017.10) strona uzupełniła powyższy wniosek.  

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9g ust. 2 Prawa energetycznego operator 

systemu przesyłowego 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. Z kolei art. 9g ust. 8 Prawa energetycznego, stanowi, że operator 

systemu przesyłowego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez 
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użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te 

dokumenty na swojej stronie internetowej. 

PSE S.A. przeprowadziły proces konsultacji projektu KA nr CB/18/2018 za pośrednictwem 

swojej strony internetowej w dniach od 30 kwietnia do 25 maja 2018 roku, a więc w okresie 

znacznie dłuższym niż 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PSE 

S.A. użytkownicy systemu zostali poinformowani o udostępnieniu projektu KA nr 

CB/18/2018 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 Prawa energetycznego. W ramach konsultacji zostało 

także zorganizowane spotkanie informacyjne z uczestnikami rynku, na którym 

zaprezentowano podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie KA nr CB/18/2018. 

W ramach konsultacji dwa podmioty zgłosiły uwagi. Uwagi te zostały zebrane w raporcie 

z procesu konsultacji opracowanym i przekazanym Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

przez PSE S.A. Raport ten zawiera także informacje o sposobie uwzględnienia uwag oraz 

wyjaśnienia dlaczego niektóre uwagi nie mogły zostać uwzględnione. Uwagi zgłoszone 

przez jeden z podmiotów ewidentnie dotyczyły innego konsultowanego przez PSE S.A. 

dokumentu, wobec czego ich rozpatrywanie przez PSE. S.A. nie było potrzebne, co zostało 

wskazane w raporcie. Uwagi drugiego z uczestników konsultacji, to jest Towarowej Giełdy 

Energii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, częściowo zostały uwzględnione, 

a częściowo zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia, dlaczego ich uwzględnienie nie 

jest zasadne.   

W toku prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania 

administracyjnego PSE S.A. w piśmie z dnia 9 sierpnia 2018 r. (znak: DM-PR.525.1.2016.7) 

przedstawiły informację o tym, że po zakończonym terminie konsultacji Wyznaczeni 

Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej w Polsce (dalej także jako: „NEMO”) zgłosili dalsze 

uwagi do projektu KA nr CB/18/2018, które strona uznała za uzasadnione. Uwagi te zostały 

przekazane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w języku angielskim w załącznikach 

numer 1 i 2 do pisma. Prezes Urzędu Regulacji wezwał zatem PSE S.A. do przedłożenia 

tłumaczenia tych uwag na język polski, co zostało przez stronę wykonane pismem z dnia 30 

sierpnia 2018 r. (znak: DM-PR-WR.070.1.2017.8).  

Po przeanalizowaniu materiałów zebranych w sprawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

pismem z dnia 14 września 2018 r. wezwał stronę do częściowego uwzględnienia uwag 

zgłoszonych przez Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej w Polsce 

(w zakresie potrzeby przekazywania danych na poziomie przepływów pomiędzy 

poszczególnymi NEMO), do doprecyzowania oraz zmiany projektu KA nr CB/18/2018 oraz 

przedstawienia dalszych wyjaśnień.  

Strona wykonała powyższe wezwanie pismem z dnia 1 października 2018 r. (DM-PR-

WR.070.1.2017.10). W tym samym piśmie strona zmodyfikowała swój wniosek w zakresie 

proponowanego terminu wejścia w życie KA nr CB/18/2018.  
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Pismem z dnia 18 października 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zawiadomił 

stronę o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie PSE S.A. zostały 

poinformowane, że w aktach sprawy znajdują się jedynie pisma skierowane przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki do strony i pisma strony skierowane do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.  

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w toku 

niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje:  

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. Wedle art. 9g ust. 1 Prawa energetycznego operator systemu przesyłowego 

jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. 

We wniosku o zatwierdzenie KA nr CB/18/2018 strona podała, że zmiany w nim 

zawarte dotyczą funkcjonowania Rynku Bilansującego w zakresie związanym z 

działalnością Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej i mają na celu 

dostosowanie zasad Rynku Bilansującego w taki sposób, aby umożliwić funkcjonowanie 

wielu NEMO w polskim obszarze rynkowym. 

Decyzją z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki zatwierdził „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych 

zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie 

więcej niż jednego NEMO w Polsce” (dalej jako „MNA”) zgodnie z art. 45 i 57 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 

197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako „rozporządzenie CACM). Należy dodać, że decyzja 

ta została następnie zmieniona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 

2018 r., znak: DRR.WRE.7128.55.2017.JPa2. Zgodnie z MNA jednym z kroków wdrożenia 

tych warunków jest przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki projektu zmiany instrukcji ruchu i  eksploatacji sieci przesyłowej 

uwzględniającej postanowienia wynikające z MNA. Bez przygotowania stosownej karty 

aktualizacji umożliwienie działania więcej niż jednego NEMO w Polsce byłoby niemożliwe, 

a co za tym idzie doszłoby do naruszenia rozporządzenia CACM, a w szczególności art. 45 

tego rozporządzenia.  

Projekt KA nr CB/18/2018 dokonuje rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą 

być reprezentowane na Rynku Bilansującym typu Giełda Energii (URBGE) o podmioty 

pełniące funkcje NEMO. Należy przychylić się do zaproponowanej przez PSE S.A. zmiany – 

w ocenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki brak jest potrzeby wprowadzenia 

dodatkowej kategorii uczestnika Rynku Bilansującego pełniącego funkcję NEMO, gdyż 

wszystkie podmioty będące URBGE, w tym zarówno NEMO, jak i giełdy towarowe czy 
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giełdowe izby rozrachunkowe mają tożsamą funkcjonalność w odniesieniu do Rynku 

Bilansującego. 

Należy podzielić stanowisko PSE S.A., że wyniki jednolitego łączenia rynków dnia 

następnego (w projekcie KA nr CB/18/2018 jako „WMC”) powinny być uzgadniane 

pomiędzy NEMO i przekazywane PSE S.A. przez jednego URBGE pełniącego funkcję NEMO 

(wybranego zgodnie z ustaleniami dokonanymi uprzednio pomiędzy NEMO), bowiem 

operator systemu przesyłowego powinien otrzymywać jeden wynik pochodzący z jednego 

źródła, tak aby nie było konieczności rozstrzygania poprawności wyników przekazanych 

przez kilku NEMO w przypadku wystąpienia różnic. Zgodnie z art. 47 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia CACM, wszyscy NEMO pełniący funkcje operatora łączenia rynków 

przekazują wyniki jednolitego łączenia rynków dnia następnego m. in. wszystkim 

operatorom systemów przesyłowych, co oznacza, że są oni wspólnie odpowiedzialni za 

wyniki procesu łączenia rynków dnia następnego. Nie bez znaczenia jest także to, że 

konieczność oczekiwania na wyniki od każdego NEMO z osobna potencjalnie może 

wydłużać proces nominacji i wprowadza ryzyko opóźnienia.  

Termin, do którego mają zostać przekazane dokumenty wyników jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego został zaproponowany w projekcie KA nr CB/18/2018 na godzinę 

13:30 doby n-1 włącznie, jednakże nie jest to termin ostateczny i niepodlegający wydłużeniu 

– zgodnie z 3.4.2.2 projektu KA nr CB/18/2018 PSE S.A. może wydłużyć ten okres m.in. w 

przypadku opóźnienia zakończenia realizacji alokacji międzysystemowych zdolności 

przesyłowych w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego.  

Ogólnie należy stwierdzić, że określenie warunków uczestnictwa w wymianie 

międzysystemowej dla połączeń niesynchronicznych do alokacji zdolności przesyłowych 

w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego, dostosowanie 

terminologii instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych do tego procesu 

i opracowania procedury zgłaszania danych w tym procesie należy uznać za konieczne dla 

wdrożenia MNA w Polsce. W ocenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki projekt KA nr 

CB/18/2018 uwzględnia postanowienia wynikające z MNA, jest zgodny z prawem 

krajowym i prawem Unii Europejskiej, w szczególności z rozporządzeniem CACM, gdyż 

wprowadza ustalenia umożliwiające funkcjonowanie więcej niż jednego NEMO w Polsce. 

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 strony.  

Jednocześnie uwzględniono wniosek strony co do terminu wejścia w życie KA nr 

CB/18/2018 i ustalenia go na ten sam dzień, w którym ostatecznie mają zostać wdrożone 

MNA, tj. zgodnie z pkt 1.2 lit. h „Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych 

zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie 

więcej niż jednego NEMO w Polsce” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, ze zmianami. 

POUCZENIE 
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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 Prawa energetycznego oraz 

art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy 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 100 złotych (art. 32 ust. 3 

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 2018 r. poz. 300 ze zm.). Opłatę należy uiścić na rachunek 

bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.  

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

do wniesienia odwołania wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (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). 

5. 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 CB/18/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.  

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

            /-/ Małgorzata Kozak  

 

 
 

 

 

 

Otrzymują: 

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

2. ad acta 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) 
w zw. z cz. I pkt 53 ppkt 1 załącznika do tej ustawy 
niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej. 

/-/ Paulina Stachura 
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