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Warszawa,   9    stycznia 2019 r. 

 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 
 

DRR.WRE.4321.28.2018.LK 
 

 

 

D E C Y Z J A 

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

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 685, 650, 771, 1000, 1356, 

1629,1637 i 2348,  dalej jako: „PE”) oraz na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2096, dalej jako: „KPA”) w zw. z art. 30 ust. 1 PE, 

po rozpatrzeniu wniosku 

ENERGA-OPERATOR S.A.  

z siedzibą w Gdańsku,  

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

z dnia 3 grudnia 2018 r., znak: EOP-FR-000461-2018, o zatwierdzenie zmian Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 6/2018 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uzupełnionego pismem z dnia 20 

grudnia 2018 r., znak: EOP-FR-000482-2018, 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) z dnia 16 

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

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A., zmienioną decyzjami z dnia 

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

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

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

1(6)/2015 /MKo1, z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: DRR-4321-14(2)/2015/GMi1, z dnia 

13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-10(9) /2015 /2016/GMi1, z dnia 30 listopada 2016 

r., znak: DRR-4321-1(11)/2015/2016.GMi1, z dnia 22 grudnia 2016 r., znak: DRR. 

WIR.4321.1. 2016.LK, z dnia 13 marca 2017 r., znak: DRR.WRE. 4321.2.2017.LK, z dnia 

28 marca 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.6.2017.LK, z dnia 20 grudnia 2017 r., znak: 

DRR.WRE.4321.12.2017.LK, z dnia 8 marca 2018 r., znak: DRR.WRE.4321.5.2018.LK,  

z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: DRR.WRE.4321.10. 2017.LK, z dnia 16 sierpnia 2018 r., 
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znak: DRR.WRE.4321.10.2018.LK oraz z dnia 22 października 2018 r., znak: 

DRR.WRE.4321.16.2018.PSt, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 6/2018 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej decyzji; 

2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr 6/2018 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 14 stycznia 2019 r. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r., znak: EOP-FR-000461-2018, ENERGA-OPERATOR 

S.A z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „strona”, „ENERGA-OPERATOR” lub „OSD”), będąca 

przedsiębiorstwem energetycznym, będąca operatorem systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: 

„Prezes URE”) do zatwierdzenia projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (dalej jako: „IRiESD”) w formie Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nr 6/2018 (w dalszej części jako: „Karta aktualizacji 

IRiESD”).  

Do wniosku został załączony raport z konsultacji przeprowadzonych 

z użytkownikami systemu dotyczących projektu zmian w IRiESD określonych w projekcie 

Karty aktualizacji IRiESD. 

W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji 

IRiESD, wynikają ze zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzonych 

decyzją Prezesa URE z dnia 22 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2018.LK (Karta 

aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018), i dotyczą: 

 modyfikacji procesu certyfikowania Obiektów Redukcji (dalej jako: „ORed”) 

na potrzeby świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP 

(dalej również jako: „usługa DSR”); 

 nowego programu w ramach usługi DSR – Programu Bieżącego Uproszczonego, 

w którym przedmiotem rozliczeń jest wykorzystanie rezerwy interwencyjnej, 

analogicznie jak w Programie Bieżącym. 

Strona podała, że zgodnie z postanowieniami Karty aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018 

regulacyjne usługi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej w ramach usługi DSR, 

będą mogły być świadczone przez sterowane odbiory energii w ramach trzech 

dedykowanych tej usłudze programów tj. Programu Gwarantowanego, Programu Bieżącego 

i ww. Programu Bieżącego Uproszczonego. 

Raport z konsultacji przedłożony przez stronę przedstawia listę podjętych 

w procesie konsultacji działań wraz z ich opisem oraz  informację o jednej uwadze 

zgłoszonej przez użytkownika systemu i jej uwzględnieniu przez OSD. 
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Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: EOP-FR-000482-2018, strona skorygowała 

oczywistą omyłkę w projekcie Karty aktualizacji IRiESD poprzez poprawienie błędnej 

numeracji punktu A.10.1.19  na A.10.1.18. 

W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje: 

Zgodnie z art. 9 g ust. 1 PE operator systemu przesyłowego i operator systemu 

dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji 

sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej 

„instrukcjami”. Z art. 9g ust. 4 PE wynika, że IRiESD ma określać szczegółowe warunki 

korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci oraz, że powinna 

uwzględniać warunki wskazane w dalszej części tego przepisu. Art. 9g ust. 5 PE stanowi, że 

operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w IRiESD wymagania określone 

w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

przesyłowej.  

 

ENERGA-OPERATOR opracowała projekt Karty aktualizacji IRiESD, w której 

w szczególności:  

1. w procesie certyfikacji ORed rozróżniono dwa tryby: 

 tryb podstawowy – realizowany w oparciu o będące w posiadaniu OSD 

zasoby danych i informacje dotyczące odbiorców przyłączonych do jego 

sieci, 

 tryb dodatkowy – realizowany na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu 

przez niego upoważnionego; 

2. wprowadzono terminy przeprowadzania procesu certyfikacji ORed w trybie 

podstawowym oraz wydłużono czas na wydanie Certyfikatu dla ORed w trybie 

dodatkowym z 14 do 30 dni; 

3. usunięto dotychczasowy warunek, że certyfikacji może podlegać ORed, 

dla którego przynajmniej jedno PPE przyłączone jest do sieci o napięciu 

znamionowym powyżej 1 kV; 

4. wprowadzono zasadę, że certyfikacją: 

 objęte są ORed odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w 

sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne (w 

tym przypadku zastosowanie ma tryb podstawowy oraz może być 

zastosowany tryb dodatkowy), 

 mogą być objęte również ORed odbiorców niepodlegających ograniczeniom 

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z ww. 

rozporządzeniem, 

z wyłączeniem odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach 
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domowych 

(w tym przypadku ma zastosowanie jedynie tryb dodatkowy); 

5. wprowadzono zasady przeprowadzania procesu certyfikacji w trybie 

podstawowym, w tym zasady współpracy pomiędzy operatorami systemów; 

6. zmodyfikowano zapisy dotyczące informowania Odbiorcy ORed lub podmiotu 

przez niego upoważnionego o wydaniu Certyfikatu dla ORed; 

7. wprowadzono regulację dotyczącą zasad przekazywania danych pomiarowo 

-rozliczeniowych dla ORed uczestniczących w usłudze DSR w ramach Programu 

Bieżącego Uproszczonego. 

 

ENERGA-OPERATOR opracowała zatem Kartę aktualizacji IRiESD, w której 

uwzględniła  zmiany IRiESP zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia 22 października 2018 

r., znak:   DRR.WRE.4320.6.2018.LK (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018) i która jest 

zgodna z art. 9g ust. 4 PE.  

 

Wedle art. 9g ust. 8 PE operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia 

ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji, o której mowa w art. 9g  ust. 7 PE (tj. od dnia ogłoszenia 

zatwierdzonej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej), przedkłada Prezesowi URE 

do zatwierdzenia, w drodze decyzji, IRiESD.  

 

Decyzja Prezesa URE z dnia 22 października 2018 r., znak:   

DRR.WRE.4320.6.2018.LK (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018) została 

opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE w dniu 23 

października 2018 r., a więc OSD przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia projekt Karty 

aktualizacji IRiESD w ustawowym terminie.  

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, który to obowiązek został nałożony na 

operatorów systemów dystrybucyjnych w art. 9g ust. 2 PE. Z kolei art. 9g ust. 8 PE, stanowi, 

że operator systemu dystrybucyjnego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez 

użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza 

te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

ENERGA-OPERATOR przeprowadziła proces konsultacji Karty aktualizacji IRiESD 

za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 6 do 20 listopada 2018 r., a więc 

w okresie trwającym 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej 

ENERGA-OPERATOR użytkownicy systemu zostali poinformowani o opublikowaniu 

projektu Karty aktualizacji IRiESD, o możliwości zapoznania się z tym projektem oraz 

o możliwości zgłaszania do niego uwag we wskazanym wyżej terminie (sposób zgłaszania 

uwag został dokładnie opisany). Komunikacja z użytkownikami systemu poprzez 
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ogłoszenia umieszczane na stronie internetowej jest powszechnie stosowaną przez OSD 

formą komunikacji, czyli znaną użytkownikom systemu. OSD wypełnił zatem obowiązek 

określony w art. 9g ust. 2 PE. Do przedmiotowej karty zostały złożone dwie uwagi, jedna  

o charakterze ogólnym oraz jedna o charakterze szczegółowym. Uwaga ogólna do projektu 

Karty aktualizacji IRiESD miała charakter redakcyjny i miała na celu wyeliminowanie 

zbędnego powtórzenia dwóch akapitów, o czym strona poinformowała Prezesa URE  

w raporcie z konsultacji załączonym do wniosku oraz wskazała, iż uwzględniła zgłoszoną 

uwagę pomimo, iż została zgłoszona po terminie. Uwaga o charakterze szczegółowym nie 

została uwzględniona przez ENERGA-OPERATOR, przy czym strona uzasadniła przyczynę 

nieuwzględnienia uwagi.  

Następnie  zgodnie z art. 9g ust. 8 PE strona przedłożyła Prezesowi URE do 

zatwierdzenia instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu 

uwagach 

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. 

Wobec okoliczności ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, mając 

na względzie, iż za zmianą decyzji przemawia zarówno interes społeczny jak i słuszny 

interes strony, oraz biorąc pod uwagę, iż brak jest przepisów szczególnych sprzeciwiających 

się zmianie decyzji, należy uznać, że zachodzi podstawa do przychylenia się do wniosku 

ENERGA-OPERATOR poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji 

IRiESD.  

Strona wnioskowała o ustalenie terminu wdrożenia zmian określonych w  Karcie 

aktualizacji IRiESD na dzień jej zatwierdzenia przez Prezesa URE. Użytkownicy systemu 

powinni mieć jednak możliwość zapoznania się z niniejszą decyzją Prezesa URE przed jej 

wejściem w życie, wobec tego ustalono datę wejścia w życie postanowień określonych 

w Karcie aktualizacji IRiESD na dzień 14 stycznia 2019 r.  

POUCZENIE 

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 PE 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 ze zm., 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 
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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 URE (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 6/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 

 

                                                                                            /–/ Maciej Bando  

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. ENERGA-OPERATOR S.A.  

ul. Marynarki Polskiej 130,  

80-557 Gdańsk 

2. a/a 

 

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

/–/ Łukasz Wychowaniec 
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