
Warszawa, 27 maja 2020 r. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 

DRR.WRG.4322.1.2020.ABu1 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm., dalej: „ustawa – Prawo energetyczne”) oraz art. 
104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie (dalej: „operator systemu przesyłowego”, „OSP” lub „Wnioskodawca”), 
zawartego w piśmie z dnia 21 kwietnia 2020 r., znak: PU.071.5.2019.19, złożonym w dniu 
22 kwietnia 2020 r., uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2020 r., znak: PU.071.5.2019.23, 
złożonym w dniu 19 maja 2020 r., pismem z dnia 20 maja 2020 r., znak: PU.071.5.2019.25,  złożonym 
w dniu 20 maja 2020 r. oraz pismem z dnia 26 maja 2020 r., znak: PU.071.6.2019.20, 
złożonym  w dniu 26 maja 2020 r., o wydanie decyzji zatwierdzającej na czas nieokreślony, 
Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów 
Tranzytowych Jamał – Europa (dalej: „IRiESP SGT” lub „Instrukcja”) w brzmieniu załączonym do 
wniosku i ustalającej termin wejścia w życie IRiESP SGT na dzień 1 czerwca 2020 r. o godz. 6:00 oraz 
o uchylenie z dniem 1 czerwca 2020 r. o godz. 6:00 decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(dalej: „Prezes URE”) z dnia 29 marca 2019 r. znak: DRR.WRG.4322.2.2019.AK1

postanawiam 

1. zatwierdzić Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu
Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

2. ustalić termin wejścia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,
o której mowa w pkt 1, na dzień 1 czerwca 2020 r. o godz. 06:00;

3. uchylić z dniem 1 czerwca 2020 r. o godz. 06:00 decyzję Prezesa URE z dnia 29 marca
2019 r. znak: DRR.WRG.4322.2.2019.AK1 o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa.
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UZASADNIENIE 

Wnioskodawca posiada koncesję na przesyłanie paliw gazowych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2004 r. 
znak: PPG/95/6154/W/2/2004/MS ze zmianami.  

Decyzją z dnia 17 listopada 2010 r., znak: DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT, Prezes URE wyznaczył 
z urzędu Wnioskodawcę operatorem systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał – Europa Zachodnia (dalej: 
„System Gazociągów Przesyłowych” lub „SGT”), którego właścicielem jest System Gazociągów 
Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. 
Decyzją z dnia 19 maja 2015 r. znak: DRG-4720-2(28)/2014/2015/6154/KF Prezes URE przyznał 
Wnioskodawcy certyfikat spełniania kryteriów niezależności określonych w art.9d ust. 1a ustawy  –
Prawo energetyczne w związku z pełnieniem przezeń funkcji operatora systemu przesyłowego SGT.  

Decyzją z dnia 19 grudnia 2019 r., nr DRG.DRG-1.4720.1.2019.KF Prezes URE ustalił treść umowy                      
o powierzenie obowiązków operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu 
Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia zawartej pomiędzy Właścicielem SGT a OSGT 
(dalej: Umowa powierzająca”). 

Decyzją z dnia 29 marca 2019 r. znak: DRR.WRG.4322.2.2019.AK1 Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził IRiESP SGT i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 kwietnia 2019 r. na 
godz. 06:00. 

Wnioskodawca opracował projekt nowej IRiESP SGT, a następnie w okresie od 4 marca do 19 marca 
2020 r. przeprowadził publiczne konsultacje projektu IRiESP SGT. Stosownie do art. 9g ust. 2    
ustawy – Prawo energetyczne OSP zapewnił użytkownikom systemu publiczny dostęp do projektu 
IRiESP SGT oraz możliwość zgłoszenia uwag. Przedmiotowy projekt został opublikowany na stronie 
internetowej OSP. 

W dniu 22 kwietnia 2020 r. OSP złożył wniosek do Prezesa URE o wydanie decyzji zatwierdzającej 
IRiESP SGT w brzmieniu załączonym do wniosku na czas nieokreślony i ustalającej termin wejścia 
jej w życie na dzień 1 czerwca 2020 r. na godz. 06:00 oraz o uchylenie z dniem 1 czerwca 2020 r. 
od godz. 06:00 decyzji Prezesa URE z dnia 29 marca 2019 r. znak: DRR.WRG.4322.2.2019.AK1. 
Do wniosku załączono projekt IRiESP SGT oraz zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników 
systemu wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia. 

Pismami z dnia 12 i 25 maja 2020 r., znak: DRR.WRG.4322.1.2020.ABu1, Prezes URE wezwał 
Wnioskodawcę do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień do projektu IRiESP SGT.                           
OSP udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie pismami z dnia 18 i 20 i 26 maja 2020 r. 

W pismach z 18 maja 2020 r. znak: PU.071.5.2019.23 i 26 maja 2020 r. znak: PU.071.6.2019.20, OSP 
powiadomił Prezesa URE o zrzeczeniu się prawa „do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co 
do zebranych w niniejszym postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań o których 
mowa w art. 10 § 1 KPA”. 
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W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje:  

Art. 9g ust. 7 zd. 1 ustawy – Prawo energetyczne stanowi, że operator systemu przesyłowego 
przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją                              
o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Stosownie 
do art. 23 ust. 2 pkt 8 tej ustawy zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa 
w art. 9g, należy do zakresu działania Prezesa URE. Zgodnie z art. 9g ust. 3 omawianego aktu 
instrukcje opracowywane dla sieci gazowych określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci 
przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 
rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:  

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń 
międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich;  

2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą 
pomocniczą;  

3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;  
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;  
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy 

przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;  
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi 

użytkowników systemu.  
 

Jak wynika z ust. 6 pkt 1-4 omawianego przepisu, instrukcja opracowywana przez operatora 
systemu przesyłowego gazowego powinna zawierać wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania 
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określającą: 

1) warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu i zarządzania 
ograniczeniami systemowymi,  

2) procedury: 
a) zgłaszania do operatora systemu przesyłowego umów o świadczenie usług 

przesyłania paliw gazowych,  
b) bilansowania systemu, w tym sposób rozliczania kosztów jego bilansowania, 
c) zarządzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposób rozliczania kosztów 

tych ograniczeń,  
d) procedury awaryjne,  

3) sposób postępowania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe, 
4) procedury i zakres wymiany informacji niezbędnej do bilansowania systemu i zarządzania 

ograniczeniami systemowymi. 

Zgodnie z treścią wniosku złożonego przez OSP, opracowana przezeń IRiESP SGT obejmuje zmiany 
w odniesieniu do dotychczas obowiązującej IRiESP SGT w zakresie: 

1. definicji, 
2. stosowanych jednostek miar, 
3. postanowień ogólnych IRiESP SGT, 
4. odwołań do aktualnych standardów i norm w Instrukcji, określających wymagania 

techniczne dla urządzeń instalacji i sieci, 
5. zasad przyłączania do SGT, 
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6. zasad zawierania umów przesyłowych i doprecyzowania przepisów dotyczących 
zabezpieczeń finansowych, 

7. warunków korzystania z SGT przez ZUP, 
8. zasad dotyczących usług przerywanych na okres śróddzienny, 
9. terminu powiadomienia ZUP o zmianach w warunkach funkcjonowania SGT, 
10. zasad redukcji nominacji i renominacji oraz zamówień Użytkownika SGT, 
11. dostosowania zapisów IRiESP SGT dotyczących odsprzedaży przepustowości do 

postanowień IRiESP KSP, 
12. aktualizacji przepisów dotyczących rozliczeń w obszarze bilansowania. 

 

Ad 1. 

Dokonano zmian definicji:  „Dostępna przepustowość przesyłowa/Dostępna zdolność przesyłowa”, 
„Nominacja”, „Przydział zdolności (PZ)”, Renominacja” w celu dostosowania ich treści do 
postanowień umowy powierzającej. Dodano definicje „Umowa powierzająca” oraz „Zamówienie 
Użytkownika SGT” do których odwołują się postanowienia IRiESP SGT. 

Ponadto zmieniono definicję „Wartość opałowa” w zakresie poziomu temperatury, przy której 
określana jest wartość opałowa gazu ziemnego. W związku z wygaśnięciem w dniu 17 maja 2020 r. 
kontraktu historycznego na przesył gazu pomiędzy EuRoPol Gaz s.a. i Gazprom Export, na podstawie 
którego zastosowanie miały rosyjskie warunki odniesienia dla wartości opałowej gazu ziemnego,               
w definicji „Wartość opałowa” w IRiESP SGT wprowadzono zmianę warunków odniesienia na 
warunki normalne tj. 00C/250C oraz dokonano korekty wymagań dotyczących kaloryczności paliwa 
gazowego ujednolicając z zakresem obowiązującym dla krajowego systemu przesyłowego. 
Wprowadzona zmiana w zakresie temperatury odniesienia dla wartości opałowej gazu ziemnego 
odpowiada także wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego, które ustala warunki odniesienia w Polsce dla 
procesów spalania gazu ziemnego (250C). 

Ad 2.  

W pkt 1.2.1 wykreślono odniesienie do normy GOST, przyjmując tym samym jednolite, normalne 
warunki odniesienia dla sieci SGT oraz KSP – zgodnie z wprowadzoną zmianą warunków odniesienia 
w definicji wartości opałowej. Ujednolicenie warunków stosowania tej samej jednostki [m3], 
szczególnie w kontekście przyjętych w IRiESP SGT warunków do celów rozliczeniowych, zgodnie                            
z zapisem w definicji „warunki normalne”, sprzyja użytkownikom sieci gazowych w sprawnym 
identyfikowaniu właściwej objętości gazu ziemnego.  

Ad 3. 

W rozdziale 2 – postanowienia ogólne, dokonano zmian dostosowujących IRiESP SGT do 
postanowień  umowy powierzającej . W pkt 2.7. dodano również do wskazanych w nim dokumentów 
uzupełniających, decyzję Prezesa URE wydaną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu                        
w sieciach przesyłowych (dalej: BAL NC) zatwierdzającej mechanizm zapewnienia neutralności 
kosztowej działań bilansujących OSGT (2.7.7.) oraz normy i standardy techniczne określające 
wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci. (2.7.9.). 
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Ad 4. 

Z pkt 3.6. usunięto wymienione w nim standardy, normy techniczne i certyfikaty, określające 
wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci. Powyższe standardy i normy mogą ulegać 
zmianie w czasie bez wiedzy czy też możliwości ingerencji ze strony Prezesa URE. Istnieje także 
ryzyko, że pomiędzy poszczególnymi normami i zasadami mogą występować sprzeczności. Ponadto 
wskazane normy i zasady nie były przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym takie 
postanowienia nie mogą stanowić części rozstrzygnięcia administracyjnego.  

Powyższe nie wyklucza jednak przyjęcia czy stosowania przez adresata decyzji norm, zasad 
procedur, które mają za zadanie stosowanie lub wykonanie rozstrzygnięcia organu 
administracyjnego.  

Mając na uwadze co wyżej wskazano, w Instrukcji znalazło się odwołanie do norm, standardów                          
i certyfikatów bezpieczeństwa o charakterze ogólnym.  

Ad 5. 

Zmiany mają na celu dostosowanie punktów 6.2.-6.5. IRiESP SGT do postanowień umowy 
powierzającej oraz do treści art. 9c ust. 6b ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym, 
w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, 
operator ten, w obszarze swojego działania, jest odpowiedzialny także za wydawanie warunków 
przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci.  

Ad 6. 

W rozdziale 7 wprowadzono uzupełnienia analogiczne do zmian wprowadzonych w IRiESP KSP, 
które mają na celu usprawnienie i uproszczenie procesu zwierania umowy przesyłowej.  

Dodany w pkt 7.2.2.5. zapis, zgodnie z którym OSGT przekazuje Prezesowi URE informację                                       
o złożeniu oświadczenia przez dany podmiot, iż działalność wykonywana przez ten podmiot nie 
wymaga koncesji przewidzianej Ustawą – Prawo energetyczne, ma na celu poinformowanie Prezesa 
URE już na etapie zwierania umowy przesyłowej o podmiotach, które zamierzają funkcjonować                       
w systemie przesyłowym bez potrzeby posiadania koncesji. 

Ponadto w pkt 7.3. dokonano zmiany, zgodnie z którą ZUP jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie 
finansowe, zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania, w wysokości i formie 
określonych zgodnie z decyzją Prezesa URE wydaną na podstawie BAL NC, zatwierdzającą 
mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

Ad.7.  

W punkcie 8.1.2.1. IRiESP SGT wprowadzono zmianę w zakresie określenia ciągłej usługi 
przesyłania. Zmiana ma na celu zwiększenie pewności ZUP co do korzystania z usługi ciągłej, 
poprzez odwołanie do miejsca w IRiESP SGT (pkt 11), gdzie ZUP może uzyskać wiedzę o tym jakie 
prace w systemie SGT, wskazane w punkcie 8.1.2.1. powodują możliwość ograniczenia zdolności 
przesyłowych.  

W punkcie 8.2.3. IRiESP SGT wprowadzono zmianę, która stanowi dostosowanie zasad oferowania 
produktu kwartalnego na przepustowość w FPWE, FPWY oraz PWP do Rozporządzenia Komisji (UE) 
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2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji 
zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (dalej: 
„CAM NC”). Aktualnie ww. rozporządzenie nakazuje operatorom sieci przesyłowych przeprowadzać 
4 rundy aukcji na produkty kwartalne w roku gazowym, co ma sprzyjać poprawie wykorzystania 
zdolności przesyłowych w punktach połączeń międzysystemowych. Przy tym podejściu druga, 
trzecia i czwarta runda aukcji kwartalnych będą odbywać się w tym samym roku gazowym, którego 
dotyczą produkty kwartalne. W związku z tym zmiana w IRiESP SGT wprowadza możliwość 
oferowania produktu kwartalnego na kolejne kwartały roku gazowego, w którym przeprowadzana 
jest aukcja. 

Ad 8. 

W pkt 9.1. doprecyzowano, że przepustowość śróddzienna przerywana będzie przydzielana                                     
w procedurze podwyższonej nominacji, które zgodnie z dodanym zapisem w pkt 9.3., są składane 
przez ZUP w ramach procesu składania renominacji od godziny 00:00 doby gazowej poprzedzającej 
dobę gazową, której nominacja w ramach procedury podwyższonej nominacji dotyczy.  Zapis ten ma 
na celu uwzględnienie przy alokacji produktów śróddziennych przerywanych w ramach procedury 
nadnominacji zasad wynikających z CAM NC, zgodnie z którymi produkty o dłuższym okresie 
realizacji są alokowane przed produktami o krótszym okresie realizacji. W celu minimalizowania 
ryzyka przerwania usługi przerywanej śróddziennej, rekomendowane są godziny późne 
rozpatrywania nominacji. 

Pkt 9.2. dostosowano do obecnej funkcjonalności SWI oraz zapisów dotyczących wyliczania 
zabezpieczenia. 

Pkt 9.4. ujednolicono z IRiESP KSP i przepisami CAM NC. 

Ad. 9. 

W pkt.11.2.1 skrócono termin publikacji na stronie internetowej przez OSGT, informacji o zakresie 
prac planowanych w danym roku kalendarzowym, które mogą powodować zmiany w warunkach 
funkcjonowania SGT powodując ograniczenia w przesyle paliwa gazowego, do dnia 25 grudnia 
poprzedniego roku, co jest następstwem wniosku Użytkownika sieci w tym zakresie, złożonego 
podczas konsultacji projektu IRiESP SGT. 

Ad. 10.  

Dodano pkt 12.1.27. wraz z podpunktami 12.1.27.1. – 12.1.27.2. w celu usystematyzowania zasad 
redukcji nominacji i renominacji w przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń z uwagi na 
prowadzone prace remontowe lub wystąpienie sytuacji awaryjnej. W razie wystąpienia powyższych 
sytuacji, w pierwszej kolejności zostaną zredukowane przez OSGT nominacje lub renominacje                       
w zakresie usług świadczonych na zasadach przerywanych, zgodnie z postanowieniami pkt. 12.1.24, 
w drugiej zaś kolejności zostaną zredukowane przez OSGT nominacje lub renominacje w zakresie 
usług świadczonych na zasadach ciągłych, począwszy od zdolności w ramach produktów                                    
o krótszym okresie realizacji (tj. w pierwszej kolejności redukowane będą zdolności śróddzienne, 
następnie dobowe, następnie miesięczne, następnie kwartalne, a jako ostatnie roczne),                                            
a w przypadku produktów o takim samym okresie realizacji, redukcja następuje proporcjonalnie                 
w stosunku do ilości paliwa gazowego określonego w nominacji. 
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Dodano zapis pkt. 18.3., który reguluje kwestię kolejności redukcji nominacji, renominacji lub 
zamówień Użytkownika SGT z uwagi na prowadzone prace remontowe lub z uwagi na wystąpienie 
sytuacji awaryjnej, do czasu zakończenia realizacji umów użytkowników SGT. Zgodnie z zapisami 
umowy powierzającej, OSGT jest zobowiązany do zapewnienia prawa do realizacji kontraktów 
historycznych. Jako, że zasady redukcji dotyczące Zamówień Użytkowników SGT będą obowiązywać 
wyłącznie w okresie do wygaśnięcia kontraktów historycznych (mają zatem charakter czasowy), 
zostały umieszczone w postanowieniach przejściowych.  
Zgodnie z treścią powyższego zapisu w przypadku konieczności redukcji nominacji, renominacji lub 
zamówień Użytkownika SGT z uwagi na prowadzone prace remontowe lub z uwagi na wystąpienie 
sytuacji awaryjnej, zasady kolejności redukcji nominacji i renominacji obowiązują jak wyżej, z tym,                
że w trzeciej kolejności zostaną zredukowane zamówienia Użytkowników SGT. 

Ad.11.  

Zapisy pkt 15.3.8.-15.3.8.2.2., dostosowano do zapisów IRiESP KSP. 

Treść pkt mówiąca o sposobie naliczania opłaty za niedotrzymanie przez ZUP ciśnienia, została 
ograniczona do punktu wejścia Kondratki i przeniesiona do rozdziału 18 do pkt 18.4. Zapis ten 
dotyczy opłaty za niedotrzymanie przez ZUP ciśnienia paliwa gazowego w fizycznym punkcie 
wejścia Kondratki w sytuacji, gdy OSGT nie odmówi przyjęcia takiego paliwa do SGT zgodnie z pkt 
3.4.2.2. Konieczność wprowadzenia tej opłaty na czas określony związane jest z obowiązującymi 
zapisami umowy powierzającej, która będzie obowiązywać przez czas określony do dnia 31 grudnia 
2022 r.  

Zaproponowany algorytm wyliczania opłaty określa rzeczywisty wzrost kosztów zakupu 
dodatkowych ilości gazu na potrzeby własne związany z koniecznością sprężenia paliwa gazowego 
o niedotrzymanym ciśnieniu w punkcie wejścia Kondratki. 

W przypadku realizacji przesyłu fizycznego z Niemiec do Polski, OSGT nie posiada możliwości 
sprężenia paliwa gazowego i podniesienia ciśnienia. Z tego względu w przypadku niedotrzymania 
przez ZUP ciśnienia paliwa w punkcie wejścia Mallnow rewers, na podstawie pkt 3.4.2.2. IRiESP SGT, 
OSGT odmówi przyjęcia takiego paliwa gazowego do SGT, jeśli przyjęcie paliwa gazowego 
zagrażałoby integralności SGT. 

Opłata ta ma również motywować ZUP do wypełnienia obowiązku dostarczania w punkcie 
Kondratki gazu spełniającego parametry jakościowe określone w Instrukcji. 

Ad. 12. 

W związku z uruchomieniem 23 kwietnia 2020 roku, nowego instrumentu dla gazu ziemnego 
wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze SGT – Rynku Dnia Bieżącego (RDBSGT), 
dostosowano treść punktu 18.5. zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Dokonano odpowiednich 
zmian w IRiESP SGT w zakresie definicji CSRBSGT uwzględniających uruchomienie rynku dnia 
bieżącego dla SGT oraz utworzenie odpowiedniego indeksu TGEsgtID. 

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter porządkowy. Dostosowano m.in. brzmienie 
niektórych postanowień instrukcji do obecnego brzmienia przepisów prawa i umowy powierzającej, 
zaktualizowano odesłania do przepisów prawa, usunięto błędy pisarskie oraz uporządkowano 
numerację IRiESP SGT.  
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Do wniosku OSP załączył zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag 
wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia. Prezes URE dokonał analizy tych uwag i sposobu 
ich uwzględnienia przez OSP, a następnie wezwał wnioskodawcę do dokonania stosownych korekt 
i uzupełnienia projektu IRiESP SGT oraz do przedstawienia wyjaśnień. 

W związku z wnioskiem o zatwierdzenie nowej instrukcji, OSP złożył wniosek o uchylenie 
dotychczas obowiązującej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji z dnia 29 marca 2019 r. znak: 
DRR.WRG.4322.2.2019.AK1. Stosownie do art. 155 k.p.a. 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. 
Wówczas, zgodnie z art. 154 § 2 w związku z art. 155 k.p.a. właściwy organ wydaje decyzję w sprawie 
uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Przepisy k.p.a. stosuje się do postępowania 
przed Prezesem URE na mocy art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. 

W niniejszej sprawie spełnione są przesłanki zastosowania art. 155 k.p.a. Decyzja, której dotyczy 
wniosek o uchylenie złożony przez OSP, jest ostateczna. Na jej podstawie Wnioskodawca nabył 
prawo do podejmowania działań określonych w IRiESP SGT. W ocenie Prezesa URE Wnioskodawca 
należycie wykazał interes społeczny oraz swój słuszny interes w tym zakresie, a przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu przedmiotowej decyzji. Złożenie przez OSP wniosku o jej uchylenie 
należy uznać za jednoczesne wyrażenie zgody na wydanie takiej decyzji przez Prezesa URE 
jako organ właściwy. 

Zatwierdzona instrukcja zostanie ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki stosownie 
do art. 9g ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne.  

Zgodnie z art. 9g ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne OSP obowiązany jest zamieścić na swojej 
stronie internetowej nową IRiESP SGT i udostępnić ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie. 

Mając powyższe na względzie, postanowiłem orzec jak w sentencji.  

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
– Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.). Odwołanie 
należy doręczyć na adres: Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 
Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu  
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z 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 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o 
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zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez 
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn zm.) w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 
procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych 
oraz postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na ten okres.  

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję(art. 
127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 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 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego). 

6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ 
jest zgodna z żądaniem strony/stron (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego). – alternatywnie jeśli decyzja jest zgodna z wnioskiem wszystkich 
uczestników.      

7. Czynności dokonane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 są skuteczne (art. 15 ust. 7 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). 

8. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19 brak możliwości osobistego doręczenia pism w Urzędzie. 

 

 
 
 
                            /–/ Rafał Gawin 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka 
Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa 

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a 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  
załącznika do tej ustawy uiszczono opłatę 
skarbową w wysokości 10 zł. 
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Otrzymuje:  
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
reprezentowana przez pełnomocnika 
Małgorzatę Polkowską 
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
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