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Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 

DRR.WRE.4320.3.2020.PSt 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 

r. poz. 730, 1435, 1495,1517, 1520, 1524, 1556, 2166, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, dalej jako:

„PE”) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, dalej jako: „KPA”) w zw. z art. 30 ust. 1 PE,

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej 

z siedzibą Konstancinie-Jeziornie,  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

sformułowanego w piśmie z dnia 20 marca 2020 r., znak: DP-PR-WP.7000.2.2020.2, 

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, 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 i postanowieniem z dnia 30 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, 

z dnia 22 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2018.LK, z dnia 18 grudnia 2018 

r., znak: DRR.WRE.4320.7.2018.LK, z dnia 10 kwietnia 2019 r., znak: 

DRR.WRE.4320.9.2018.LK, z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2019.PSt, 

z dnia 9 października 2019 r., znak: DRR.WRE.4320.2.2019.PSt, z dnia 21 października 

2019 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2019.PSt, z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: 

DRR.WRE.4320.1.2020.ŁW, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie 

aktualizacji nr CO/4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Część 

ogólna i poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/27/2020 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi, oraz 

− z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzającej Instrukcję 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz uchylającej decyzję 

z dnia 30 grudnia 2010 r., znak: DPK-4320-1916)/2010/LK, zmienionej decyzjami: 

z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(16)/2010/2013/LK, 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 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-

2(72)/2010/2015/MH, z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK 

sprostowaną postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r., znak: 

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

z dnia 30 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.2.2020.PSt, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CK/11/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci  

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 CO/4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Część ogólna i w Karcie aktualizacji nr CB/27/2020 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i 3 do niniejszej decyzji; 

2. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-

4320-1(4)/2011/LK, z wyżej wymienionymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CK/11/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji;  

3. ustalić, że zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określone w pkt 1 

i 2 wchodzą w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r.  

UZASADNIENIE 
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Pismem z dnia 20 marca 2020 r., znak: DP-PR-WP.7000.2.2020.2, strona niniejszego 

postępowania administracyjnego – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

(dalej także jako: „OSP”) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą 

Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „strona”) złożyła do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej jako: „URE”) wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE 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 CO/4/2020 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Część ogólna (dalej jako: „Karta aktualizacji CO/4/2020”) 

oraz w Karcie aktualizacji nr CB/27/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

– Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej jako: „Karta 

aktualizacji CB/27/2020”), stanowiącej odpowiednio załączniki nr 1 i 3 do wniosku strony. 

W tym samymi piśmie strona złożyła wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia 15 

grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, z wyżej wymienionymi zmianami, poprzez 

zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/11/2020 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i 

planowania rozwoju sieci (dalej jako: „Karta aktualizacji CK/11/2020”), stanowiącej 

załącznik nr 2 do wniosku strony. 

Do wniosku został załączony także raport z procesu konsultacji. 

Pismem z dnia 31 marca 2020 r., znak: DP-PR-WP.7000.2.2020.3 strona uzupełniła swój 

wniosek dokonując drobnej korekty Karty aktualizacji CB/27/2020.  

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

Wedle art. 9g ust. 1 PE OSP jest obowiązany do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej (dalej jako: „IRIESP”). 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 PE OSP informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub 

za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez OSP, o publicznym dostępie 

do projektu IRiESP lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce 

i termin ich zgłaszania, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu IRiESP lub 

jej zmian.  

Art. 9g ust. 7 PE, stanowi, że OSP przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia, w drodze 

decyzji, IRiESP wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach 

oraz sposobie ich uwzględnienia. OSP zamieszcza te dokumenty na swojej stronie 

internetowej.  

PSE S.A. przeprowadziły konsultacje projektów Kart aktualizacji CO/4/2020, CK/11/2020 

i CB/27/2020 za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 5 do 19 marca 

2020 r., a więc w okresie obejmującym 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie 

internetowej PSE S.A.1 użytkownicy systemu zostali poinformowani o udostępnieniu 

 

1 https://www.pse.pl/komunikaty-osp/-/asset_publisher/UORxdCP4f0LA/content/komunikat-osp-w-sprawie-procesu-konsultacji-
zmian-iriesp-wynikajacych-z-projektow-kart-aktualizacji-nr-co-4-2020-iriesp-czesc-ogolna-ck-11-2020-
iriesp?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d687474707325334125324625324677
77772e7073652e706c2532466b6f6d756e696b6174792d6f7370253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f554f52
786443503466304c41253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c25323670
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projektów Kart aktualizacji CO/4/2020, CK/11/2020 i CB/27/2020 oraz o możliwości 

zgłaszania do nich 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 PE.  

Po zakończeniu konsultacji OSP zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat 

o przedłożeniu Prezesowi URE do zatwierdzenia Kart aktualizacji CO/4/2020, CK/11/2020 

i CB/27/2020 wraz z raportem z procesu konsultacji2, tj. wypełnił również obowiązek 

wynikający z art. 9g ust. 7 PE. 

W konsultacjach nie została zgłoszona żadna uwaga. 

Zmiana określona w Karcie aktualizacji CO/4/2020 wynika z potrzeby dostosowania IRiESP 

– Części ogólnej do dokumentu opracowanego przez PSE S.A. na podstawie art. 18 

rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017 r., str. 6, dalej 

jako: „rozporządzenie 2017/2195”) określającego warunki dla dostawców usług 

bilansujących oraz warunki dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, 

zatytułowanego „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie Rozporządzenia Komisji 

(UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

bilansowania” zatwierdzonego decyzją Prezesa URE z dnia  5 marca 2020 r., znak: 

DRR.WRE.744.35.2019.PSt3 (dalej jako: „Warunki dotyczące bilansowania”). IRiESP – Część 

ogólna określa zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w całej IRiESP. Wobec tego, że 

materia uregulowana w Warunkach dotyczących bilansowania w dużym stopniu pokrywa 

się z materią uregulowaną w IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi, zasadne jest zawężenie zakresu wskazanego w pkt I.C.1.3 IRiESP – Części 

ogólnej. Prezes URE zgadza się z potrzebą dostosowania przedmiotowego postanowienia.  

Oprócz tego, w tej części IRiESP dodano nowy punkt, zgodnie z którym IRiESP może 

zawierać odwołania do metod, warunków, wymogów i zasad przyjętych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE z dnia 14 

sierpnia 2009 r., L 211/15, dalej jako: „rozporządzenie 714/2009”), na podstawie  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz. Urz. UE z dnia 14 czerwca 2019 r., 

 

5f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e74253
34431 
2 https://www.pse.pl/komunikaty-osp/-/asset_publisher/UORxdCP4f0LA/content/projekty-kart-aktualizacji-przekazane-do-
ure?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d68747470732533412532462532467777
772e7073652e706c2532466b6f6d756e696b6174792d6f7370253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f554f5278
6443503466304c41253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f
705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334
431 
3 Decyzję wraz z załącznikiem opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej URE pod następującym adresem: 
http://bip.ure.gov.pl/download/3/12058/WarunkidotyczacebilansowaniaPSE.pdf  
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L 158/54, dalej jako: „rozporządzenie 2019/943”), a także metod, warunków, wymogów 

i zasad przyjętych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 6 lub 18 

rozporządzenia 714/2009 oraz art. 59 lub 61 rozporządzenia 2019/943, czyli tzw. 

kodeksów sieci i wytycznych. Jako, że zakres przedmiotowy metod, warunków, wymogów 

i zasad, o których mowa wyżej (w IRiESP określanesą one jako „TCM”, z jęz. ang. terms, 

conditions and methodologies, w dalszej części uzasadnienia niniejszej decyzji również jako 

„TCM”). Z uwagi na znaczną ilość już przyjętych TCM, a także z uwagi na kolejne, które 

zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powołanych wyżej aktów prawnych maja zostać 

przyjęte w przyszłości, wprowadzenie takiego postanowienia jest zdaniem Prezesa URE 

uzasadnione.  

Zmiany określone w Karcie aktualizacji CK/11/2020 również wynikają z konieczności 

dostosowania IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci do Warunków dotyczących bilansowania, m.in. poprzez zastąpienie odwołań 

do IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zawartych 

w tej części IRiESP odwołaniami do Warunków dotyczących bilansowania, dostosowanie 

pojęć i definicji oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze porządkowym. Zdaniem 

Prezesa URE, zmiany te również są konieczne dla zapewnienia spójności pomiędzy 

wszystkimi częściami IRiESP oraz przyjętymi TCM, w tym w szczególności z Warunkami 

dotyczącymi bilansowania. 

Największe zmiany zawiera Karta aktualizacji CB/27/2020, przy czym zmiany te również 

mają jednie charakter porządkujący. Ich celem jest usunięcie z IRiESP – Bilansowanie 

systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi tych postanowień, które znajdują się 

w Warunkach dotyczących bilansowania. W efekcie IRiESP – Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi będzie regulowała jedynie kwestie związane 

z warunkami pozyskiwania usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych, procedurami 

planowania koordynacyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz zasadami 

wyznaczania zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych. Oprócz tego 

Karta aktualizacji CB/27/2020 dodaje postanowienia ogólne wyjaśniające, że IRiESP – 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi obejmuje zakres 

zagadnień wskazany w art. 9g ust. 6 PE nieobjęty postanowieniami Warunków dotyczących 

bilansowania Prezes URE zgadza się ze stroną, że z uwagi na zasadę pierwszeństwa prawa 

Unii Europejskiej przed prawem krajowym państwa członkowskiego, konieczne było 

dostosowanie IRiESP w sposób określony w Karcie aktualizacji CB/27/2020 (Warunki 

dotyczące bilansowania zostały przyjęte zgodnie z obowiązkami określonymi w prawie 

unijnym, a obowiązki w zakresie opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia IRiESP 

wynikają z prawa krajowego). Prezes URE zważył również, że niedopuszczalne byłoby 

pozostawienie w obiegu prawnym dwóch różnych dokumentów regulujących ten sam 

zakres przedmiotowy, do których przestrzegania zobowiązani są użytkownicy systemu.  

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 
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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, 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 PSE S.A. i zatwierdzenia zmian 

określonych w Kartach aktualizacji CO/4/2020, CK/11/2020 i CB/27/2020. 

Strona wnioskowała o ustalenie terminu wejścia w życie zmian określonych Kartach 

aktualizacji CO/4/2020, CK/11/2020 i CB/27/2020 na dzień 7 kwietnia 2020 r. 

uzasadniając to tym, że w tym samym dniu wchodzą w życie Warunki dotyczące 

bilansowania. Jest to również zgodne z stanowiskiem Prezesa URE wskazanym w decyzji 

z dnia 5 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt, zatwierdzającej Warunki 

dotyczące bilansowania, wedle którego PSE S.A. powinny dostosować IRiESP do tej decyzji 

w odpowiedni sposób (poprzez usunięcie z IRiESP zdublowanych regulacji i zawarcie  

odpowiedniego odwołania do Warunków dotyczących bilansowania) i w odpowiednim 

czasie (umożliwiającym Prezesowi URE wydanie stosownej decyzji zatwierdzającej zmianę 

IRiESP przez wejściem w życie Warunków dotyczących bilansowania). Takie określenie 

terminu wejścia w życie przedmiotowych zmian umożliwi zachowanie porządku i spójności 

w przedmiotowych dokumentach, zapewnia, że postanowienia regulujące tę samą materię, 

nie będą się powielać oraz wyklucza wątpliwości odnośnie tego, które postanowienia 

obowiązywały  w którym czasie.  

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 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 2019 r. poz. 1460 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 

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 1000 złotych (art. 32 ust. 1 

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 2019 r. poz. 785 ze zm., dalej jako: „ustawa o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych”). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Sądu 

Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 89 (3043) 6 kwietnia 2020 r. 

7



 

7 

4. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do art. 101 i 

następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie 

pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do art. 

117 KPC. 

5. 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). 

6. 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 CO/4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Część 

ogólna” 

 

Załącznik nr 2:  

„Karta aktualizacji nr CK/11/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci” 

 

Załącznik nr 3:  

„Karta aktualizacji nr CB/27/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” 

 

Rafał Gawin 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 r. poz. 
1000 ze zm.) w zw. z cz. I pkt 53 ppkt 1 
załącznika do tej ustawy niniejsza decyzja jest 
zwolniona z opłaty skarbowej. 
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CO/4/2020 
IRiESP - Część ogólna 

data: 20 marca 2020 r. Strona 1 z 4 

KARTA AKTUALIZACJI nr CO/4/2020 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  

Część ogólna  

Data przygotowania: 20 marca 2020 r. 

Przedmiot zmian: 

Kartą aktualizacji nr CO/4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część 

ogólna (dalej również „Karta nr CO/4/2020” oraz „IRiESP - Część ogólna”) dokonano zmian 

IRiESP - Część ogólna, wynikających z konieczności dostosowania IRiESP do Warunków 

dotyczących bilansowania, opracowanych na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania 

(Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.; dalej „rozporządzenie 2017/2195” lub „EB GL”). 

Decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej „Prezes URE”) zatwierdził, opracowany przez OSP dokument z dnia 27 lutego 

2020 r. - „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” 

(dalej także „TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”). 

Przedmiotowe zmiany IRiESP - Część ogólna obejmują: 

1. zawężenie zakresu przedmiotowego IRiESP - Bilansowanie, w związku z ujęciem w TCM 

opracowanym na podstawie art. 18 EB GL zakresu zagadnień, które dotychczas były 

regulowane w IRiESP - Bilansowanie; 

2. wskazanie, że IRiESP zawiera odwołania do TCM (ang. „terms, conditions and 

methodologies”), tj. metod, warunków, wymogów i zasad opracowanych na podstawie: 

 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 

(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.; dalej „rozporządzenie 

2009/714”), lub 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 

2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 

z 14.06.2019, str. 54; dalej „rozporządzenie 2019/943”), i 

Załącznik nr 1 do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 3 kwietnia 2020 r., 
znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CO/4/2020 
IRiESP - Część ogólna 

data: 20 marca 2020 r.  Strona 2 z 4 

 

 

 

 

 

 Kodeksów sieci, czyli rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub 18 

rozporządzenia 2009/714 oraz rozporządzeń wydanych na podstawie art. 59 lub 61 

rozporządzenia 2019/943. 

 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 

nr CO/4/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna”, 

przedstawiona w dalszej części niniejszej Karty aktualizacji. 

 

 

 

Przyczyna zmian: 

Operator systemu przesyłowego (OSP) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 18 

rozporządzenia 2017/2195 opracował oraz przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Warunki 

dotyczące bilansowania, zawierające zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia postanowienia 

określające warunki dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie. Prezes URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; 

nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt zatwierdził ww. Warunki dotyczące bilansowania. 

Ze względu na fakt, iż zakres przedmiotowy Warunków dotyczących bilansowania pokrywa się 

częściowo z zakresem zagadnień, które dotychczas były regulowane w IRIESP - Bilansowanie, 

konieczne jest zawężenie wskazanego w IRIESP - Część ogólna zakresu przedmiotowego 

IRIESP - Bilansowanie. 

Jednocześnie w związku z faktem, iż obecnie na szczeblu europejskim, na różnych szczeblach 

regionalnych, a także na szczeblu krajowym, przyjęto przynajmniej kilkadziesiąt TCM, i zostanie 

przyjęty szereg kolejnych, których zakres przedmiotowy może pokrywać się lub może być 

powiązany z zakresem przedmiotowym IRiESP, Kartą aktualizacji nr CO/4/2020 IRiESP -

 Bilansowanie wskazano na potencjalną potrzebę stosowania odwołań z poziomu IRiESP do 

danego TCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowany termin wdrożenia zmian: 7 kwietnia 2020 r. 
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CO/4/2020 
IRiESP - Część ogólna 

data: 20 marca 2020 r.  Strona 3 z 4 

 

 

 

 

 

Zakres zmian: 

Lp. Rozdział IRiESP – Część ogólna Zestawienie zmian 

1. I.C.1. Zakres zagadnień podlegających 

uregulowaniu w IRiESP oraz struktura 

IRiESP 

Zmianie ulega pkt I.C.1.3. 

Dodaje się pkt I.C.1.5. i numeracja 

dotychczasowego pkt I.C.1.5. zostaje 

zmieniona na I.C.1.6. 
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CO/4/2020 
IRiESP - Część ogólna 

data: 20 marca 2020 r.  Strona 4 z 4 

 

 

 

 

 

Specyfikacja zmian 

wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CO/4/2020 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna 

Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część 

ogólna: 

 

I.C.1. Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESP oraz struktura IRiESP 

Pkt I.C.1.3. otrzymuje brzmienie: 

I.C.1.3.  IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

określa warunki i procedury oraz kryteria dotyczące bilansowania systemu 

i zarządzania ograniczeniami systemowymi w zakresie nie objętym 

postanowieniami Warunków dotyczących bilansowania opracowanych na 

podstawie art. 18 rozporządzenia 2017/2195 i zatwierdzonych decyzją Prezesa 

URE, w tym w szczególności: 

 a) warunki pozyskiwania usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych; 

 b) procedury planowania koordynacyjnego i zarządzania ograniczeniami 

systemowymi; 

 c) zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na połączeniach 

międzysystemowych. 

Po pkt I.C.1.4. wprowadza się pkt I.C.1.5. w brzmieniu: 

I.C.1.5. W obszarach zagadnień, których zakres przedmiotowy IRiESP pokrywa się 

częściowo lub jest powiązany z zakresem przedmiotowym regulowanym TCM, 

IRiESP może zawierać odwołania do TCM. 

 

Dotychczasowy pkt I.C.1.5. otrzymuje numer I.C.1.6. 
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CK/11/2020 
IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

data: 20 marca 2020 r. Strona 1 z 11 

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/11/2020 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

Data przygotowania: 20 marca 2020 r. 

Przedmiot zmian: 

Kartą aktualizacji nr CK/11/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki 

korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej również „Karta 

aktualizacji nr CK/11/2020” oraz „IRiESP - Korzystanie”) dokonano zmian IRiESP -

 Korzystanie, wynikających z konieczności dostosowania IRiESP do Warunków dotyczących 

bilansowania, opracowanych na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 

z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 

312/6 z 28.11.2017 r.; dalej „rozporządzenie 2017/2195” lub „EB GL”). 

Decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej „Prezes URE”) zatwierdził, opracowany przez OSP dokument z dnia 27 lutego 

2020 r. - „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” 

(dalej także „TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”). 

Przedmiotowe zmiany IRiESP - Korzystanie obejmują: 

1. zastąpienie odwołań do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie 

systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), 

w miejscach gdzie jest to konieczne, odwołaniami do TCM opracowanego na podstawie 

art. 18 EB GL; 

2. dostosowanie pojęć i definicji używanych na potrzeby IRiESP - Korzystanie do pojęć 

i definicji stosowanych w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL; 

3. wprowadzenie zmian porządkowych, związanych ze zmianą numeracji punktów 

i wprowadzeniem nowych punktów w pkt 1, w ramach procedowanej w odrębnym 

postępowaniu administracyjnym przed Prezesem URE, Karty aktualizacji nr CK/10/2020 

IRiESP - Korzystanie (dalej „Karta aktualizacji CK/10/2020”), tj. zmian niezbędnych do 

zachowania spójności IRiESP i zarządzania jej zmianami. 

Załącznik nr 2 do decyzji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 3 kwietnia 2020 r., 
znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CK/11/2020 
IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

data: 20 marca 2020 r.  Strona 2 z 11 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 

nr CK/11/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej części 

niniejszej Karty aktualizacji. 

 

 

Przyczyna zmian: 

Operator systemu przesyłowego (OSP) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 18 

rozporządzenia 2017/2195 opracował oraz przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Warunki 

dotyczące bilansowania, zawierające zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia postanowienia 

określające warunki dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie. Prezes URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; 

nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt zatwierdził ww. Warunki dotyczące bilansowania. 

Uwzględniając powyższe, OSP Kartą aktualizacji nr CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie 

dokonuje usunięcia postanowień IRiESP - Bilansowanie, które zostały zawarte w TCM 

opracowanym na podstawie art. 18 rozporządzenia 2017/2195. Powołane zmiany skutkują 

koniecznością zastąpienia zawartych w IRiESP - Korzystanie odwołań do IRiESP -

Bilansowanie, odwołaniami do TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL. 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/11/2020 mają również na celu ujednolicenie 

nazewnictwa stosowanego we wszystkich trzech częściach IRiESP, poprzez dostosowanie pojęć 

i definicji używanych na potrzeby IRIESP - Korzystanie do pojęć i definicji stosowanych 

w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL. 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/11/2020 dotyczą punktów dodanych, lub których 

numery są zmieniane Kartą aktualizacji nr CK/10/2020, w odniesieniu do której toczy się 

odrębne postępowanie administracyjne przed Prezesem URE, przy czym zmiany te mają 

charakter porządkowy, tj. powtarzają w minimalnym, lecz niezbędnym zakresie zmiany IRiESP -

 Korzystanie określone w Karcie aktualizacji nr CK/10/2020. Zmiany powyższe są niezbędne do 

zachowania spójności IRiESP - Korzystanie i prawidłowego zarządzania dokonywanymi 

zmianami. 

 

 

 

 

 

Planowany termin wdrożenia zmian: 7 kwietnia 2020 r. 
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 

Karta aktualizacji nr CK/11/2020 
IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

data: 20 marca 2020 r.  Strona 3 z 11 

 

 

 

 

Zakres zmian: 

Lp. 

Rozdział IRiESP - Warunki korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji  

i planowania rozwoju sieci 

Zestawienie zmian 

1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH 

POJĘĆ 

1.  1.1. Wykaz skrótów i oznaczeń Zmianie ulega skrót „EIC”. 

2.  Wprowadza się zmiany porządkowe, związane 

ze zmianą numeracji punktu 1.2 i 

wprowadzeniem nowych punktów 1.2 i 1.3 w 

ramach Karty aktualizacji nr CK/10/2020, 

niezbędne do spójnego zarządzania zmianami 

IRiESP. 

Dotychczasowy pkt 1.2 otrzymuje numer 

1.4.  

3.  Dodaje się pkt „1.2. Wykaz aktów 

prawnych powołanych w niniejszym 

dokumencie”. 

4.  Dodaje się pkt „1.3. Wykaz TCM 

powołanych w niniejszym dokumencie”. 

5.   W pkt 1.3 wprowadza się „TCM 

opracowany na podstawie art. 18 EB GL”. 

6.   W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2) 

określenie definicji „Automatyczna 

regulacja napięcia elektrowni (ARNE)”  

zastępuje się określeniem „Układ ARNE”. 

7.   W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2) 

zmianie ulegają definicje: 

 „Elektrownia”, 

 „Regulacja pierwotna”, 

 „Regulacja wtórna”, 

 „Rynek bilansujący”. 

8.   W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2) pojęcie 

„Synchronizacja z siecią” zostaje 

zastąpione pojęciem „Synchronizacja”, 

przy czym definicja pojęcia pozostaje bez 

zmian. 

2. PRZYŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI 

9.  2.1. Charakterystyka sieci W pkt 2.1.2.3.10. zmianie ulegają pkt (1) i (2). 

10.  2.2. Przyłączanie do sieci Zmianie ulega pkt 2.2.3.3.3.10.6. 

11.  2.3. Korzystanie z sieci 

elektroenergetycznych 

Zmianie ulega pkt 2.3.1.2. 

12.  Zmianie ulega pkt 2.3.3.4. 

13.  Zmianie ulega pkt 2.3.4.2. 

14.  Zmianie ulega pkt 2.3.5.1.2. 

15.  Zmianie ulega pkt 2.3.6.11. (8). 
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4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA I PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO 

16.  4.2. Eksploatacja sieci przesyłowej Zmianie ulega pkt 4.2.6.2. 

17.  4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego Zmianie ulega pkt 4.3.4.8. 

18.  Zmianie ulega pkt 4.3.4.11.2. 

5. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSP A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 

19.  5.2. Zakres informacji publikowanych 

przez OSP 

Zmianie ulega pkt 5.2.9. (1). 

6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP 

20.  6.1. System wymiany informacji o rynku 

energii 

Zmianie ulega pkt 6.1.1.1. 

Zmianie ulega pkt 6.1.4.1. 

21.  6.2. System operatywnej współpracy z 

elektrowniami 

Zmianie ulega pkt 6.2.4.1. 

22.  6.5. Centralny system pomiarowo - 

rozliczeniowy 

Zmianie ulega pkt 6.5.4.2. 
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Specyfikacja zmian 

wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CK/11/2020 

do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki 

korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci: 

1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE 

STOSOWANYCH POJĘĆ 
 

1.1. Wykaz skrótów i oznaczeń 

Skrót „EIC” otrzymuje brzmienie: 

EIC  Unikalny kod identyfikujący Uczestników Wymiany 

Międzysystemowej w realizacji procesów wymiany 

międzysystemowej (Energy Identification Code) 

 

Zmiany powiązane ze zmianami określonymi w Karcie aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP-

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci: 

(i) Dotychczasowy pkt 1.2 otrzymuje numer 1.4. (ii) Dodaje się pkt 1.2 i 1.3, których tytuły 

otrzymują brzmienie: 

1.2. Wykaz aktów prawnych powołanych w niniejszym dokumencie 

1.3. Wykaz TCM powołanych w niniejszym dokumencie 

 

W pkt 1.2 (oprócz aktów prawnych wprowadzonych do tego wykazu Kartą aktualizacji 

nr CK/10/2020 IRiESP-Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci), wprowadza się „rozporządzenie 2017/1485 (dalej również „SO GL”)”, 

w brzmieniu: 

rozporządzenie 2017/1485 

(dalej również „SO GL”) 

- rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 

2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące pracy systemu 

przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 

z 25.8.2017, str. 1) 
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W pkt 1.3 (oprócz TCM wprowadzonych do tego wykazu Kartą aktualizacji nr CK/10/2020 

IRiESP-Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci), 

wprowadza się „TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”, w brzmieniu: 

TCM opracowany na 

podstawie art. 18 EB GL 

- Warunki dotyczące bilansowania opracowane na podstawie 

art. 18 rozporządzenia 2017/2195 zatwierdzone decyzją 

Prezesa URE z dnia 5 marca 2020 r.; nr 

DRR.WRE.744.35.2019.PSt 2020 r. z ew. późn. zm. albo 

każdą późniejszą decyzją Prezesa URE wydaną w tym 

zakresie. 

 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2), definicja „Automatyczna regulacja napięcia elektrowni 

(ARNE)” zostaje zastąpiona definicją „Układ ARNE”, w brzmieniu: 

Układ ARNE  Układ automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej 

w węźle wytwórczym. 

 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2), definicja „Elektrownia” otrzymuje brzmienie: 

Elektrownia  Zakład wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrębniona 

część przedsiębiorstwa energetycznego, prowadzącego 

działalność polegającą na przekształcaniu energii pierwotnej 

w energię elektryczną, składająca się z jednego modułu 

wytwarzania energii lub z większej liczby modułów 

wytwarzania energii mających jedno lub kilka miejsc 

przyłączenia do sieci. 

 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2), definicja „Regulacja pierwotna” otrzymuje brzmienie: 

Regulacja pierwotna  Regulacja mocy jednostki wytwórczej za pomocą 

indywidualnego regulatora prędkości obrotowej w funkcji 

częstotliwości sieci. Odpowiada pracy jednostki wytwórczej 

w trybie FSM w rozumieniu art. 2 pkt 36) rozporządzenia 

2016/631, która aktywuje rezerwę utrzymania częstotliwości 

(FCR) w rozumieniu art. 3 pkt 6) rozporządzenia 

2017/1485. 

 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2), definicja „Regulacja wtórna” otrzymuje brzmienie: 

Regulacja wtórna  Regulacja częstotliwości i mocy w systemie 

elektroenergetycznym realizowana za pomocą 

skoordynowanego oddziaływania na poziom generacji mocy 

czynnej jednostek wytwórczych celem utrzymania 
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częstotliwości i mocy na zadanym poziomie. Regulacja 

wtórna jest realizowana w warunkach normalnej pracy 

systemu automatycznie poprzez skoordynowane 

oddziaływanie regulatora centralnego na indywidualne 

regulatory wybranych jednostek wytwórczych w ramach 

centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości 

i mocy. W stanach awaryjnych pracy KSE regulacja wtórna 

może być realizowana w sposób manualny, zgodnie z 

odrębnymi procedurami. Odpowiada pracy jednostki 

wytwórczej w trybie regulacji odbudowy częstotliwości w 

rozumieniu art. 15 i 16 rozporządzenia 2016/631, która 

aktywuję rezerwę odbudowy częstotliwości (FRR) w 

rozumieniu art. 3 pkt 7) rozporządzenia 2017/1485. 

 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2), definicja „Rynek bilansujący” otrzymuje brzmienie: 

Rynek bilansujący  Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe i operacyjne 

ustanawiające rynkowe zarządzanie bilansowaniem co jest 

realizowane za pomocą mechanizmu bieżącego 

bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i 

wytwarzania tej energii w KSE. 

 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2), pojęcie „Synchronizacja z siecią” zostaje zastąpione 

pojęciem „Synchronizacja”, przy czym definicja pojęcia pozostaje bez zmian. 

 

2. PRZYŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI 
 

2.1. Charakterystyka sieci 
 

2.1.2.3. Niezawodność pracy 

W pkt 2.1.2.3.10., pkt (1) i (2) otrzymują brzmienie: 

 (1) poziom oraz dostępność rezerw mocy i pozostałych regulacyjnych usług 

systemowych - wymagane przez OSP zgodnie z postanowieniami 

pkt 4.3.4.18 - 19 i 4.3.9 niniejszej części IRiESP, pkt 3 IRiESP -

 Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz 

postanowieniami TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL; 

(2) margines bezpieczeństwa przesyłu – wymagany przez OSP zgodnie z 

postanowieniami Załącznika nr 1 do IRiESP - Bilansowanie systemu i 

zarządzanie ograniczeniami systemowymi; 
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2.2. Przyłączanie do sieci 
 

2.2.3.3.3.10. Monitorowanie i komunikacja farm wiatrowych z OSP 

W pkt 2.2.3.3.3.10.6., ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

 W przypadku bilansowania farmy wiatrowej poprzez JGZW, należy spełnić 

wymagania IRiESP i TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL, 

w szczególności w zakresie prognozowania oraz dostępu do właściwych 

systemów teleinformatycznych w zakresie planowania i prowadzenia ruchu. 

 

2.3. Korzystanie z sieci elektroenergetycznych 
 

2.3.1. Charakterystyka korzystania z sieci elektroenergetycznych 

Pkt 2.3.1.2. otrzymuje brzmienie: 

2.3.1.2.  OSP na zasadzie równoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, IRiESP i TCM, świadczy 

usługi przesyłania, zapewniając wszystkim użytkownikom systemu, 

zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej 

w obrocie krajowym i transgranicznym. 

 

2.3.3. Usługi przesyłania krajowe 

Pkt 2.3.3.4. otrzymuje brzmienie: 

2.3.3.4.  Prowadzenie rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej 

dostarczonej i pobranej z KSE, następuje zgodnie z zasadami określonymi  

w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL. 

 

2.3.4. Usługi wymiany międzysystemowej 

Pkt 2.3.4.2. otrzymuje brzmienie: 

2.3.4.2.  Wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej są wyznaczane 

przez OSP zgodnie z zasadami wyznaczania zdolności przesyłowych na 

połączeniach międzysystemowych, zawartymi w Załączniku nr 1 do IRiESP -

 Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz 

podlegają weryfikacji zgodnie z pkt 4.5.2 powyższej części IRiESP. 

 

2.3.5. Warunki świadczenia przez OSP usług przesyłania; w tym usługi 

udostępniania KSE 
 

2.3.5.1. Podstawowe warunki świadczenia przez OSP usług przesyłania 

Pkt 2.3.5.1.2. otrzymuje brzmienie: 

2.3.5.1.2.  Świadczenie usług przesyłania odbywa się na podstawie umowy przesyłania 
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oraz na warunkach określonych w koncesji OSP na przesyłanie energii 

elektrycznej, IRiESP, TCM i Taryfie OSP. 

 

2.3.6. Standardy jakościowe obsługi użytkowników systemu 

W pkt 2.3.6.11., pkt (8) otrzymuje brzmienie: 

 (8) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela 

odpowiedzi na zasadach określonych w pkt 2.3.5.5.5 niniejszej części 

IRiESP oraz na zasadach określonych w TCM opracowanym na 

podstawie art. 18 EB GL; 

 

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA I PROWADZENIE 

RUCHU SIECIOWEGO 
 

4.2. Eksploatacja sieci przesyłowej 
 

4.2.6. Likwidacja skutków awarii i zakłóceń 

Pkt 4.2.6.2. otrzymuje brzmienie: 

4.2.6.2.  Szczegółowe zasady postępowania w przypadku awarii i zakłóceń, określono w 

pkt 4.3 niniejszej części IRiESP oraz TCM opracowanym na podstawie art. 18 

EB GL. 

 

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego 
 

4.3.4. Opracowywanie bilansów technicznych mocy w KSE 

Pkt 4.3.4.8. otrzymuje brzmienie: 

4.3.4.8.  Wytwórcy posiadający JWCD przekazują OSP, dla potrzeb planowania 

dobowego, planowane ubytki mocy poszczególnych JWCD dla każdej godziny 

doby zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP i TCM opracowanym na 

podstawie art. 18 EB GL. 

 

4.3.11. Opracowywanie bilansów technicznych mocy w KSE 

Pkt 4.3.11.2. otrzymuje brzmienie: 

4.3.11.2.  Służby dyspozytorskie w ramach swoich działań wykorzystują, opisane 

w IRiESP i TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL, dostępne środki 

techniczne i organizacyjne służące zaspokojeniu potrzeb odbiorców w energię 

elektryczną, oraz dokładają należytej staranności w celu dotrzymania 

wymaganej jakości i niezawodności pracy sieci zamkniętej określonych w 

pkt 2.1.2. 
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5. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSP 

A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 
 

5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP 

W pkt 5.2.9., pkt (1) otrzymuje brzmienie: 

 (1) dane i informacje dotyczące bilansowania systemu i zarządzania 

ograniczeniami systemowymi, szczegółowo określone TCM opracowanym 

na podstawie art. 18 EB GL; 

 

6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE 

WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP 
 

6.1. System wymiany informacji o rynku energii 
 

6.1.1. Zadania systemu WIRE 

Pkt 6.1.1.1. otrzymuje brzmienie: 

6.1.1.1.  System WIRE jest dedykowany do wymiany informacji pomiędzy OSP 

a podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z OSP (dalej „operatorzy 

rynku”), zgodnie z postanowieniami TCM opracowanego na podstawie art. 18 

EB GL. 

 

6.1.4. Zakres przesyłanych informacji przy wykorzystaniu WIRE 

Pkt 6.1.4.1. otrzymuje brzmienie: 

6.1.4.1.  System WIRE obejmuje wymianę informacji w zakresie: zgłoszeń umów 

sprzedaży oraz ofert bilansujących, zgłoszeń grafików wymiany 

międzysystemowej, planów koordynacyjnych oraz danych pomiarowych  

i pomiarowo - rozliczeniowych energii oraz danych rozliczeniowych. 

Szczegółowy zakres informacji handlowych wymienianych za pomocą systemu 

WIRE zamieszczono w IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi i TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL. 

 

6.2. System operatywnej współpracy z elektrowniami 
 

6.2.4. Zakres informacji przekazywanych przy wykorzystaniu SOWE 

Pkt 6.2.4.1. otrzymuje brzmienie: 

6.2.4.1. System SOWE umożliwia bezpośrednie przekazywanie przez służby 

dyspozytorskie OSP - KDM do służb ruchowych wytwórcy DIRE planów 

obciążeń JWCD na okresy 15-minutowe oraz poleceń ruchowych, a także 

umożliwia wymianę informacji pomiędzy służbami ruchowymi wytwórcy DIRE 
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i służbami dyspozytorskimi OSP w zakresie dyspozycyjności jednostek 

wytwórczych, zdarzeń ruchowych i sieciowych. Zakres informacji 

wymienianych za pomocą systemu SOWE określono w TCM opracowanym na 

podstawie art. 18 EB GL oraz IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi. 

 

6.5. Centralny system pomiarowo - rozliczeniowy 
 

6.5.4. Procedury systemu CSPR 

Pkt 6.5.4.2. otrzymuje brzmienie: 

6.5.4.2. Szczegółowe zasady wymiany danych pomiarowych i pomiarowo -

rozliczeniowych przy wykorzystaniu systemu CSPR są określone w TCM 

opracowanym na podstawie art. 18 EB GL. 
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KARTA AKTUALIZACJI nr CB/27/2020 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  
Bilansowanie systemu  

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

Data przygotowania: 20 marca 2020 r. 

Przedmiot zmian: 

Kartą aktualizacji nr CB/27/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 
Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej również „Karta 
aktualizacji nr CB/27/2020” oraz „IRiESP - Bilansowanie”) dokonano zmian IRiESP - 
Bilansowanie, wynikających z konieczności dostosowania IRiESP do Warunków dotyczących 
bilansowania, opracowanych na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 
z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 
312/6 z 28.11.2017 r.; dalej „rozporządzenie 2017/2195” lub „EB GL”). 

Decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (dalej „Prezes URE”) zatwierdził, opracowany przez OSP dokument z dnia 27 lutego 
2020 r. - „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” 
(dalej także „TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”). 

Przedmiotowe zmiany IRiESP - Bilansowanie obejmują: 
1. usunięcie części postanowień IRiESP - Bilansowanie lub odpowiednie ich dostosowanie w 

związku z ujęciem w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL zakresu zagadnień, 
które dotychczas były regulowane w IRiESP - Bilansowanie, co skutkuje zawężeniem 
zakresu przedmiotowego IRiESP - Bilansowanie; 

2. wprowadzenie w IRiESP - Bilansowanie wykazu TCM oraz wykazu aktów prawnych 
powołanych w tej części IRiESP; 

3. usunięcie skrótów, oznaczeń i pojęć powołanych w IRiESP - Bilansowanie, jeżeli zostały 
uprzednio zdefiniowane w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL lub w IRiESP - 
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci; 

4. zastąpienie odwołań do odpowiednich punktów dotychczas obowiązującej IRiESP -
Bilansowanie, odwołaniami do odpowiednich punktów TCM opracowanego na podstawie 
art. 18 EB GL. 

Załącznik nr 3 do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: 
DRR.WRE.4320.3.2020.PSt
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Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 
nr CB/27/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu  
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej części Karty aktualizacji. 

 

Przyczyna zmian: 

Operator systemu przesyłowego (OSP) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 18 
rozporządzenia 2017/2195 opracował oraz przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Warunki 
dotyczące bilansowania, zawierające zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia postanowienia 
określające warunki dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów 
odpowiedzialnych za bilansowanie. Prezes URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; 
nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt zatwierdził ww. Warunki dotyczące bilansowania. 

Zgodnie z art. 9g ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 z późn. zm.) IRiESP opracowana przez OSP powinna zawierać wyodrębnioną część 
dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określającą 
warunki, procedury, kryteria i zasady, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania 
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Jedocześnie, TCM opracowany na 
podstawie art. 18 rozporządzenia 2017/2195, zgodnie z zakresem podmiotowym 
i przedmiotowym wskazanym w tym artykule, zawiera postanowienia określające warunki dla 
dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. 

Zważywszy, że: 

(1) zakres przedmiotowy IRiESP - Bilansowanie wskazany w art. 9g ust. 6 ustawy Prawo 
energetyczne pokrywa się częściowo z zakresem TCM opracowanym na podstawie art. 18 
EB GL, 

(2) obowiązuje zasada pierwszeństwa w stosowaniu prawa Unii w stosunku do prawa 
krajowego, 

(3) art. 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 
z 14.06.2019, str. 54; dalej „rozporządzenie 2019/943” stanowi o prawie państw 
członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia środków zawierających bardziej 
szczegółowe przepisy niż określone w rozporządzeniu 2019/943 lub Kodeksach sieci, pod 
warunkiem, że są zgodne z prawem Unii,  

zmiany IRiESP wprowadzane niniejszą Kartą aktualizacji nr CB/27/2020 ograniczają zakres 
zagadnień regulowanych w IRiESP - Bilansowanie do zakresu zagadnień wskazanego w art. 9g 
ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, nie objętego postanowieniami TCM opracowanego na 
podstawie art. 18 EB GL. 

 

Planowany termin wdrożenia zmian: 7 kwietnia 2020 r. 
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Zakres zmian: 

Lp. 
Rozdział IRiESP - Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi 

Zestawienie zmian 

1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH 
POJĘĆ 

1.  

1.1. Wykaz skrótów 

Dodaje się na wstępie jednostkę redakcyjną. 

2.  Usuwa się wszystkie skróty, oprócz 
„GMOS”, „GWS”, „PLANS”, „PSLF”, 
„RUS”. 

3.  1.2. Definicje pojęć stosowane 
celem wykładni niniejszej części 
IRiESP 

Dotychczasowy pkt. 1.2 otrzymuje numer 
1.4. 

4.   Dodaje się pkt „1.2. Wykaz aktów 
prawnych powołanych w niniejszym 
dokumencie”. 

5.   Dodaje się pkt „1.3. Wykaz TCM 
powołanych w niniejszym dokumencie”. 

6.  1.4. Definicje pojęć stosowane 
celem wykładni niniejszej części 
IRiESP 
(dotychczasowy pkt 1.2) 

Dodaje się na wstępie jednostkę redakcyjną. 

7.  Usuwa się wszystkie definicje, oprócz 
„Generacja wymuszona” i „Generacja 
zdeterminowana”. 

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZADZANIA 
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI  

8.   Usuwa się pkt 2 i w jego miejsce 
wprowadza się pkt „2. POSTANOWIENIA 
OGÓLNE”. 

3. PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ 
OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ 
PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNE 

9.   Usuwa się pkt 3 i w jego miejsce 
wprowadza się pkt „3. WARUNKI 
POZYSKIWANIA USŁUGI 
DYSPOZYCYJNOŚCI JEDNOSTEK 
WYTWÓRCZYCH”. 
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Lp. 
Rozdział IRiESP - Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi 

Zestawienie zmian 

4. PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA 
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

10.   Zmianie ulega tytuł pkt 4 na 
„PROCEDURY PLANOWANIA 
KOORDYNACYJNEGO I 
ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI 
SYSTEMOWYMI” 

11.  4.1.1. Zasady ogólne planowania 

koordynacyjnego 

Zmianie ulega pkt 4.1.1.1. 

12.  4.1.4.3. Zasada działania 
Algorytmu Rozdziału Obciążeń 
(modułu LPD) 

Zmianie ulega pkt 4.1.4.3.9. 

13.  4.1.4.4. Ograniczenia systemowe 

uwzględniane przez OSP w 
procesie tworzenia planu PKD 

Zmianie ulega pkt 4.1.4.4.4.3. 

14.  4.4.1. Zasady ogólne Zmianie ulega pkt 4.4.1.2 (1). 

15.  

4.5.1. Zasady zarządzania 
połączeniami systemów 
elektroenergetycznych 

Zmianie ulega pkt 4.5.1.1.  

16.  W pkt 4.5.1.5: 
− zmianie ulegają pkt (1) - (3), 
− pkt (4) otrzymuje numer (6), 
− dodaje się pkt (4) - (5). 

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTÓW BILANSOWANIA SYSTEMU I 
KOSZTÓW OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH 

17.   Usuwa się pkt 5. 

6. PROCEDURY I ZAKRES WYMIANY INFORMACJI NIEZBĘDNEJ DO 
BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI 
SYSTEMOWYMI 

18.   Usuwa się pkt 6. 

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W STANACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ORAZ PROCEDURY 
AWARYJNE 
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Lp. 
Rozdział IRiESP - Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi 

Zestawienie zmian 

19.   Usuwa się pkt 7. 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

20.   Pkt 8 otrzymuje numer 5, jednocześnie 
odpowiednio zostają przenumerowane 
punkty w nim zawarte 

21.   Zmianie ulegają:  
− pkt 5.1 - 5.3 (dotychczasowe 8.1 - 8.3), 
− pkt 5.5 (dotychczasowy pkt 8.5), 
− pkt 5.7 - 5.10 (dotychczasowe pkt 

8.7 - 8.10) 
9. Załączniki 

22.   Pkt 9 otrzymuje numer 6. 

23.   Usuwa się „Załącznik nr 1 Zasada działania 
Algorytmu Rozdziału Obciążeń”. 

24.   Usuwa się „Załącznik nr 2 Specyfikacja 
Obszarów Agregacji Źródeł Wiatrowych”. 

25.   „Załącznik nr 3 Zasady wyznaczania 
zdolności przesyłowych na połączeniach 
międzysystemowych” otrzymuje numer 1. 
W związku z czym zmianie ulegają: 
pkt 4.5.1.6, 4.5.2.1 i 4.5.2.3. 
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Specyfikacja zmian 
wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CB/27/2020 

do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 
Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

 

Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 
Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi: 

1. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE 
STOSOWANYCH POJĘĆ 

W pkt 1.1 (Wykaz skrótów) na wstępie, dodaje się jednostkę redakcyjną w brzmieniu: 

Użyte w niniejszej części IRiESP skróty, jeżeli nie zostały w niej zdefiniowane, a dotyczą 
zagadnień regulowanych postanowieniami odpowiednio: 
(1) Warunków dotyczących bilansowania opracowanych na podstawie art. 18 

rozporządzenia 2017/2195 (dalej „TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL”) - 
posiadają znaczenie w rozumieniu tego TCM, 

(2) IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju 
sieci - posiadają znaczenie w rozumieniu tej powołanej części IRiESP. 

Ponadto mają zastosowanie poniższe skróty: 

W pkt 1.1 (Wykaz skrótów) usuwa się wszystkie skróty, oprócz „GMOS”, „GWS”, „PLANS”, 
„PSLF”, „RUS”. 

pkt 1.2 (Definicje pojęć stosowane celem wykładni niniejszej części IRiESP) otrzymuje numer 
1.4.  

Dodaje się pkt 1.2 i 1.3 w brzmieniu: 

1.2. Wykaz aktów prawnych powołanych w niniejszym dokumencie 

Kodeksy sieci - rozporządzenia wydane na podstawie art. 6 lub 18 
rozporządzenia 2009/714 oraz na podstawie art. 59 lub 61 
rozporządzenia 2019/943 

rozporządzenie 2009/714 - rozporządzenie (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 
(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.) 
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rozporządzenie 
2015/1222 (dalej również 
„CACM GL”) 

- rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. 
ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności 
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami (Dz. Urz. UE L 
197/24 z 25.7.2015 r.) 

rozporządzenie 
2017/2195 (dalej również 
„EB GL”) 

 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 
r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania 
(Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) 

rozporządzenie 2019/943 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019., str. 54) 

ustawa Prawo 
energetyczne 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 

 

1.3. Wykaz TCM powołanych w niniejszym dokumencie 

TCM - Metody, warunki, wymogi i zasady przyjęte na podstawie 
rozporządzenia 2009/714, rozporządzenia 2019/943 lub 
Kodeksów sieci (ang. „terms, conditions and methodologies”). 

TCM opracowany na 
podstawie art. 18 EB GL 

- Warunki dotyczące bilansowania opracowane na podstawie 
art. 18 rozporządzenia 2017/2195 zatwierdzone decyzją 
Prezesa URE z dnia 5 marca 2020 r.; 
nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt z ew. późn. zm. albo każdą 
późniejszą decyzją Prezesa URE wydaną w tym zakresie. 

W pkt. 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2) na wstępie, dodaje się jednostkę redakcyjną w brzmieniu: 

Użyte w niniejszej części IRiESP pojęcia, jeżeli nie zostały w niej zdefiniowane, a dotyczą 
zagadnień regulowanych postanowieniami odpowiednio: 
(1) TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL - posiadają znaczenie w rozumieniu tego 

TCM, 
(2) IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju 

sieci - posiadają znaczenie w rozumieniu tej powołanej części IRiESP. 
Ponadto mają zastosowanie poniższe definicje: 

W pkt 1.4 (dotychczasowy pkt 1.2) usuwa się wszystkie definicje, oprócz „Generacja 
wymuszona” i „Generacja zdeterminowana”. 

Usuwa się: 

− pkt 2 (WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI 
SYSTEMOWYMI), 

− pkt 3 (PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ 
OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ 
PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNE), 
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a w ich miejsce wprowadza się pkt 2 i pkt 3 w brzmieniu: 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1.  IRiESP, zgodnie z art. 9g ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, zawiera 
wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania 
ograniczeniami systemowymi, określającą warunki, procedury, kryteria 
i zasady, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu 
i zarządzania ograniczeniami systemowymi. 

2.2.  TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL, zgodnie z zakresem 
podmiotowym i przedmiotowym wskazanym w tym artykule, zawiera warunki 
dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów 
odpowiedzialnych za bilansowanie. 

2.3.  Zważywszy, że 
(1) zakres przedmiotowy regulacji wskazany w art. 9g ust. 6 ustawy Prawo 

energetyczne pokrywa się częściowo z zakresem TCM opracowanym na 
podstawie art. 18 EB GL; 

(2) obowiązuje zasada pierwszeństwa w stosowaniu prawa Unii w stosunku do 
prawa krajowego; 

(3) art. 62 rozporządzenia 2019/943 stanowi o prawie państw członkowskich 
do utrzymania lub wprowadzenia środków zawierających bardziej 
szczegółowe przepisy niż określone w rozporządzeniu 2019/943 lub 
Kodeksach Sieci, pod warunkiem, że są zgodne z prawem Unii; 

niniejsza część IRiESP obejmuje zakres zagadnień wskazany w art. 9g ust. 6 
ustawy Prawo energetyczne, nie objęty postanowieniami TCM opracowanego 
na podstawie art. 18 EB GL. 

 

3. WARUNKI POZYSKIWANIA USŁUGI DYSPOZYCYJNOŚCI 
JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH 

3.1. GWS w procesie bilansowania zasobów KSE 
3.1.1.  W celu zapewnienia odpowiednich standardów jakości i niezawodności pracy 

KSE, OSP może zawierać z wytwórcą posiadającym jednostkę wytwórczą 
nJWCD umowę o świadczenie usługi dyspozycyjności tej jednostki (dalej 
„umowa GWS”), zapewniającej wymagane, ze względu na prawidłowe 
funkcjonowanie KSE, wielkości wytwarzania energii elektrycznej przez tę 
jednostkę.  

3.1.2.  OSP dokonuje zakupu usługi GWS na zasadach określonych w niniejszej części 
IRiESP. 

3.1.3.  Jednostka wytwórcza nJWCD objęta umową GWS uczestniczy w rynku energii 
na takich samych zasadach jak jego pozostali uczestnicy. 
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3.1.4.  OSP dokonując bilansowania produkcji z zapotrzebowaniem, ze względu na 
ograniczenia sieciowe, wydaje polecenia przywołania do pracy lub zwiększenia 
generacji jednostki wytwórczej nJWCD objętej umową GWS, celem 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KSE. Zdolności wytwórcze 
nJWCD objęte umową GWS są również wykorzystywane przez OSP w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W takim 
przypadku polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub 
odłączenia od sieci jednostki wytwórczej nJWCD, OSP wydaje OSD na 
obszarze działania którego, jednostka ta jest przyłączona do sieci 
dystrybucyjnej. 

3.1.5.  Szczegółowe warunki techniczne i handlowe świadczenia usługi 
dyspozycyjności jednostek wytwórczych są określane w umowie GWS, 
zawartej pomiędzy OSP a użytkownikiem systemu (wykonawcą usługi), 
z uwzględnieniem zasad zawartych w IRiESP. 

3.2. Warunki uczestnictwa w świadczeniu usługi GWS  
3.2.1.  OSP kontraktuje usługę GWS zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych.  
3.2.2.  Koszty zakupu usługi GWS są pokrywane z przychodów z opłaty przesyłowej 

według stawki jakościowej Taryfy OSP.  
3.2.3.  Jeżeli w wyniku realizacji procesu kontraktacji usługi GWS nie będzie możliwe 

pozyskanie zakresu usług wymaganych ze względu na zapewnienie bieżącego 
bezpieczeństwa pracy KSE, przy ograniczonych środkach na ten cel z Taryfy 
OSP, to OSP wystąpi z wnioskiem do Prezesa URE o ustalenie warunków 
zakupu niezbędnego zakresu usługi GWS, w tym cen za świadczenie tej usługi. 

 

4. PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU I 
ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

Tytuł pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

4. PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO I 
ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

 

4.1. Procedura planowania dobowego 
 

4.1.1. Zasady ogólne planowania koordynacyjnego 

Pkt 4.1.1.1. otrzymuje brzmienie:  
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4.1.1.1. Operator Systemu Przesyłowego, jako administrujący Rynkiem Bilansującym, 
opracowuje plany koordynacyjne pokrycia zapotrzebowania na moc i energię 
elektryczną w KSE, zgodnie z postanowieniami IRiESP - Warunki korzystania, 
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. 

 

4.1.4. Procedura tworzenia Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD) 
 

4.1.4.3. Zasada działania Algorytmu Rozdziału Obciążeń (modułu LPD) 

Pkt 4.1.4.3.9 otrzymuje brzmienie:  

4.1.4.3.9. Szczegółowe zasady działania Algorytmu Rozdziału Obciążeń określone 
zostały w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL. 

 

4.1.4.4. Ograniczenia systemowe uwzględniane przez OSP w procesie 
tworzenia planu PKD 

Pkt 4.1.4.4.4.3 otrzymuje brzmienie:  

4.1.4.4.4.3. Wielkość wymaganej rezerwy mocy OSP określa dla każdej godziny doby n, 
uwzględniając wymagania określone w TCM opracowanym na podstawie art. 18 
EB GL, wyznaczając w dobie n-1 wymagany poziom rezerwy wirującej ponad 
zapotrzebowanie i poniżej zapotrzebowania. 

 

4.4. Procedura planowania i dysponowania regulacyjnymi 
usługami systemowymi 

 

4.4.1. Zasady ogólne  

W pkt 4.4.1.2 pkt (1) otrzymuje brzmienie:  

(1) Zasad i wymagań technicznych, dotyczących pracy wzajemnie połączonych sieci 
elektroenergetycznych przyjętych jako obowiązujące na podstawie SAFA RGCE. 

 

4.5. Procedura zarządzania połączeniami systemów 
elektroenergetycznych 

 

4.5.1. Zasady zarządzania połączeniami systemów elektroenergetycznych 

Pkt 4.5.1.1 otrzymuje brzmienie:  
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4.5.1.1. Operator Systemu Przesyłowego opracowuje i wdraża mechanizmy zarządzania 
połączeniami systemów elektroenergetycznych oraz koordynacji i wymiany 
informacji, mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu 
i rezerwację zdolności przesyłowych dla uczestników rynku zainteresowanych 
wymianą międzysystemową, zgodnie z rozporządzeniem 714/2009, a od dnia 1 
stycznia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 2019/943. 

W pkt 4.5.1.5: 

− pkt (1) - (3) otrzymują brzmienie:  

(1) SAFA RGCE. 
(2) Service Level Agreement for Explicit Allocation (EXPALL). 
(3) Single Allocation platform Coordination Agreement (SAP CA). 

− pkt (4) otrzymuje numer (6); 
− dodaje się pkt (4) - (5) w brzmieniu: 

(4) Single Day-Ahead Coupling Operations Agreement (DAOA). 
(5) Intraday Operations Agreement (IDOA). 

Usuwa się: 

−  pkt 5 (PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTÓW BILANSOWANIA SYSTEMU I 
KOSZTÓW OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH), 

−  pkt 6 (PROCEDURY I ZAKRES WYMIANY INFORMACJI NIEZBĘDNEJ DO 
BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI 
SYSTEMOWYMI), 

−  pkt 7 (SPOSÓB POSTĘPOWANIA W STANACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ORAZ PROCEDURY AWARYJNE), 

a dotychczasowy pkt 8 (POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE) otrzymuje numer 5, 
jednocześnie odpowiednio zostają przenumerowane punkty w nim zawarte i pkt 9 (Załączniki) 
otrzymuje numer 6. 

W pkt 5 (dotychczasowy pkt 8), pkt 5.1 - 5.3 (dotychczasowe pkt 8.1 - 8.3) otrzymują brzmienie: 

5.1. 
 
 

Reklamacje użytkowników systemu, powstałe na gruncie niniejszej części IRiESP 
lub w związku z nią powinny być zgłaszane na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

5.2. 
 

Reklamacje powinny być wnoszone w formie pisemnej i przesyłane pocztą lub 
faksem pod adres: 
PSE S.A. 
Departament Przesyłu 
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 
faks: (+48 22) 242 2192 
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W przypadku zmiany powołanych wyżej danych, do czasu ich aktualizacji poprzez 
zmianę postanowień niniejszej części IRiESP, OSP prześle użytkownikowi systemu 
na piśmie zaktualizowane dane, na które należy przesyłać reklamacje. 

5.3. 
 
 

W reklamacji należy wskazać dane adresowe użytkownika systemu, datę zaistnienia 
i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, przyczynę 
reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz powołać dokumenty uzasadniające żądanie. 
Jeżeli dokumenty uzasadniające żądanie nie są w posiadaniu OSP kopie tych 
dokumentów powinny być załączone do reklamacji. 

W pkt 5 (dotychczasowy pkt 8), pkt 5.5 (dotychczasowy pkt 8.5) otrzymuje brzmienie: 

5.5. 
 
 
 
 

Jeżeli OSP nie uwzględnił reklamacji w całości lub części, użytkownik systemu ma 
prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, zgłosić do OSP pisemny 
wniosek o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji zawierający uzasadnienie faktyczne 
i prawne zgłaszanego żądania oraz nazwiska przedstawicieli upoważnionych do 
prowadzenia bezpośrednich negocjacji. 

W pkt 5 (dotychczasowy pkt 8), pkt 5.7 - 5.10 (dotychczasowe pkt 8.7 - 8.10) otrzymują 
brzmienie: 

5.7. Operator Systemu Przesyłowego rozpatruje wniosek o ponowne rozstrzygnięcie 
reklamacji po przeprowadzeniu bezpośrednich negocjacji z upoważnionymi 
przedstawicielami użytkownika systemu zgłaszającego ten wniosek. 

5.8. Rozstrzygnięcie wniosku, OSP przesyła użytkownikowi systemu, faksem a 
następnie pocztą. 

5.9. Reklamacje prowadzące do sporu pomiędzy OSP a użytkownikiem systemu, 
powstałe na gruncie niniejszej części IRiESP lub w związku z nią, które nie zostaną 
uwzględnione w trakcie powyższego postępowania reklamacyjnego będą 
rozstrzygane przez sąd zgodnie z zapisami zawartymi w wiążącej Strony umowy 
przesyłania. 

5.10. Skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd, zgodnie z zapisami w tym 
zakresie zawartymi w umowie przesyłania, musi być poprzedzone procedurą 
reklamacyjną zgodnie z powyższymi postanowieniami. 

W pkt 6 (dotychczasowy pkt 9): 

− usuwa się „Załącznik nr 1 Zasada działania Algorytmu Rozdziału Obciążeń”, 
− usuwa się „Załącznik nr 2 Specyfikacja Obszarów Agregacji Źródeł Wiatrowych”, 
− „Załącznik nr 3 Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na połączeniach 

międzysystemowych” otrzymuje numer 1. 

W związku z powyższym, w pkt 4.5.1.6, 4.5.2.1 i 4.5.2.3 odwołania do Załącznika nr 3 zastępuje 
się odwołaniami do „Załącznika nr 1 do niniejszej części IRiESP”. 
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