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Warszawa,    9 września 2021 r. 

 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin   

  

DRR.WRE.4320.2.2021.ŁW 
         

 

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 2021 r. poz. 716 ze zm., dalej jako: „PE”) oraz art. 155 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735, 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 3 sierpnia 2021 r., znak: DP-PR-WP.7000.1.2021.2, 

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 
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r., znak: 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, 

z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt, 23 grudnia 2020 r., znak: 

DRR.WRE.4320.7.2020.ŁW oraz z dnia 1 czerwca 2021 r., znak: 

DRR.WRE.4320.1.2021.MZS, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie 

aktualizacji nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, oraz 

 

 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-4320-19(16)/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 i z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK, 

z dnia 18 lutego 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt, z dnia 30 marca 2020 r., znak: 

DRR.WRE.4320.2.2020.PSt, z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt z 

dnia 24 lipca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2020.ŁW, decyzją z dnia 7 sierpnia 2020 r., 

znak: DRR.WRE.4320.5.2020.ŁW oraz decyzji z dnia 23 grudnia 2020 r., znak: 

DRR.WRE.4320.7.2020.ŁW poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie 

aktualizacji nr CK/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki 

korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

postanawiam 

1. 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/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;  

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

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

określonych w Karcie aktualizacji nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

stanowiących załączniki odpowiednio nr 2 do niniejszej decyzji; 
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3. ustalić, iż zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określone w pkt 1 i 2 

wchodzą w życie z dniem 10 września 2021 r.  

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 3 sierpnia 2021 r., znak: DP-PR-WP.7000.1.2021.2, 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 CB/30/2021 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej jako: „IRiESP”) – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi (dalej jako:  „Karta aktualizacji nr CB/30/2021”), stanowiącej 

odpowiednio załączniki nr 2 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/14/2021 IRiESP – Warunki korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej jako: „Karta aktualizacji 

nr CK/14/2021”), stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku strony. 

Do wniosku został załączony także raport z procesu konsultacji wszystkich dwóch 

wymienionych wyżej Kart aktualizacji oraz komunikat OSP z dnia 29 lipca 2021 r. 

o zakończeniu procesu konsultacji i przedłożeniu ich Prezesowi URE do zatwierdzenia.  

Pismem z dnia 31 sierpnia 2021 r., znak: DRR.WRE.4320.2.2021.ŁW, Prezes URE wezwał 

stronę do dokonania zmian w Kartach aktualizacji nr CK/14/2021 oraz nr  CB/30/2021. 

Pismem z dnia 1 września 2021 r., znak: DP-PR-WK.7000.1.2021.4, strona wykonała 

wezwanie Prezesa URE, tj. dokonała odpowiednich zmian w Kartach aktualizacji nr 

CK/14/2021 oraz nr  CB/30/2021.  

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

Zgodnie z art. 9g ust. 1 PE OSP jest obowiązany do opracowania 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.  
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PSE S.A. przeprowadziły konsultacje projektu Kart aktualizacji nr CK/14/2021 

i CB/30/2021 za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 16 do 30 czerwca 

2021 r., a więc w okresie 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PSE 

S.A. użytkownicy systemu zostali poinformowani o udostępnieniu projektów Kart 

aktualizacji nr CK/14/2021 i CB/30/2021 oraz o możliwości zgłaszania do niego uwag we 

wskazanym wyżej terminie – sposób zgłaszania uwag został dokładnie opisany. 

Komunikacja z użytkownikami systemu poprzez ogłoszenia umieszczane na stronie 

internetowej jest powszechnie stosowaną przez stronę formą komunikacji, czyli znaną 

użytkownikom systemu. PSE S.A. wypełniły zatem obowiązek określony w art. 9g ust. 2 PE.  

Po zakończeniu konsultacji OSP zamieścił na swojej stronie komunikat o przedłożeniu 

Prezesowi URE do zatwierdzenia Kart aktualizacji nr CK/14/2021 i CB/30/2021wraz 

z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich 

uwzględnienia, tj. wypełnił również obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 PE. 

W procesie konsultacji zostały zgłoszonych osiem uwagi, przez dwóch użytkowników 

systemu co wynika z raportu przedłożonego przez PSE S.A. w załączeniu do wniosku. 

Karta aktualizacji nr CK/14/2021 zawiera zmiany zasad zgłaszania oraz uzgadniania z OSP 

planów remontowych jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) oraz 

jednostek wytwórczych centralnie koordynowanych (JWCK). Dodatkowo wskazana karta 

zawiera zmiany w zakresie identyfikacji i aktualizacji ograniczeń sieciowych w związku   

z planowanymi warunkami pracy sieci, w tym uwzględnienia modyfikacji zasad zgłaszania 

i uzgadniania planów remontowych JWCD i JWCK a także zasad i terminów opracowania  

i zatwierdzenia planów włączeń elementów sieci zamkniętej. Natomiast zmiany Karty 

aktualizacji CB/30/2021 dotyczą procedury zgłaszania przez wytwórców, w tym 

uzgadniania z OSP, planów remontowych jednostek grafikowych aktywnych i są wynikiem 

wprowadzanych zmian do Karty aktualizacji CK/14/2021. 

Ponieważ przedmiotowe Karty aktualizacji w przedstawionym kształcie wymagały 

poprawy, pismem z dnia 31 sierpnia 2021 r., znak DRR.WRE.4320.2.2021.ŁW, strona 

została  wezwana do poprawienia Kart aktualizacji. Główną zmiana podyktowana została 

komentarzem jednego z użytkowników systemu, który wniósł o jasne określenie kryterium 

– sparametryzowane – przyczyny konieczności przesunięcia daty remontu przesłanej do OSP 

przez wytwórcę. Strona w konsultacjach wyjaśniła, iż IRiESP  Korzystanie w pkt 2.1.2 

definiuje wymagania dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej, mocy 

biernej oraz niezawodności pracy sieci zamkniętej, w tym wskaźniki charakteryzujące 

jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej w sieci zamkniętej oraz bezpieczeństwo 

pracy tej sieci. Prezes URE uznał, iż korzystne było by dostosowanie zapisów Karty 

aktualizacji w taki sposób aby powyższa sytuacja nie budziła wątpliwości użytkowników 

systemu, w  związku z powyższym wezwał przedsiębiorstwo do zmiany  Karty aktualizacji 

CK/14/2021 tak aby wyjaśnienia przedstawione przez stronę znalazły odzwierciedlenie  

w treści samej IRiESP.  PSE S.A. pismem z  dnia 1 września 2021 r., znak: DP-PR-

WK.7000.1.2021.4 dokonała wskazanych w wezwaniu zmian. 
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Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 

może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony.  

Wobec okoliczności ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, mając 

na względzie, że za zmianą decyzji przemawia interes społeczny jak i słuszny interes strony, 

oraz iż 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 nr CK/14/2021 i CB/30/2021. 

Strona w odpowiedzi na wezwanie wskazała na planowany termin wdrożenia zmian 

wynikających ze wskazanych Kart aktualizacji na dzień 7 września 2021 r., natomiast  

w związku z tym, iż pismo zawierające odpowiedź na wezwanie dotarło do Prezesa URE  

3 września a co za tym idzie,  krótkim okresem na analizę wniosku, termin wejścia w życie 

Kart aktualizacji nr CK/14/2021 i CB/30/2021 został ustalony na dzień 10 września 2021 

r.,  

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 2020 r. poz. 1575 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 2020 r. poz. 755 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.  

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 

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

Nr 172 (3417) 9 września 2021 r. 

6



 

6 

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 CK/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

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

 

Załącznik nr 2:  

 „Karta aktualizacji nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie sytemu 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 2020 r. poz. 
1546 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 CK/14/2021 
IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

data: 1 września 2021 r.  Strona 1 z 7 

 

 

 

 

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/14/2021 
 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

Data przygotowania: 1 września 2021 r. 

Przedmiot zmian 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

(dalej „Karta aktualizacji nr CK/14/2021”) dotyczą: 

1) zasad zgłaszania przez wytwórców i uzgadniania z OSP planów remontowych jednostek 

wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) i jednostek wytwórczych centralnie 

koordynowanych (JWCK); 

2) identyfikacji i aktualizacji ograniczeń sieciowych w związku z planowanymi warunkami 

pracy sieci, w tym uwzględnienia modyfikacji zasad zgłaszania i uzgadniania planów 

remontów JWCD i JWCK; 

3) zasad i terminów opracowania i zatwierdzenia planów wyłączeń elementów sieci zamkniętej. 

 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 

nr CK/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, 

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

niniejszej Karty aktualizacji. 

Przyczyna zmian 

Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”) zawarte w Karcie 

aktualizacji nr CK/14/2021 są wprowadzane w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (dalej 

„rozporządzenie zmieniające”).  

Rozporządzenie zmieniające w miejsce obowiązku uzgadniania z operatorem prowadzącym ruch 

i eksploatację tej sieci remontów i wyłączeń z ruchu urządzeń, instalacji i sieci w zakresie, w jakim 

mają one wpływ na ruch i eksploatację sieci, do której są przyłączone, wprowadza obowiązek 
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zgłaszania planów remontów i wyłączeń zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji, o której 

mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 716 z późn. zm.). Powyższa zmiana § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wymusza zatem konieczność zmian IRiESP - 

Korzystanie (jak również zmian IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi, co jest przedmiotem procedowanej równolegle Karty aktualizacji nr CB/30/2021), 

celem zapewnienia spójności postanowień IRiESP z zawartymi w rozporządzeniu zmieniającym 

zasadami zgłoszeń planów remontowych jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych 

(przyłączonych do sieci przesyłowej) i jednostek wytwórczych centralnie koordynowanych 

(przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV) oraz zasad postępowania wytwórców i OSP 

w przypadku wystąpienia kolizji, prowadzącej do zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci, 

pomiędzy zgłoszonym przez wytwórcę terminem remontu a ograniczeniami sieciowymi 

wynikającymi z planowanych w tym okresie warunków pracy sieci. 

Zmodyfikowane zasady zgłoszeń planów remontowych JWCD i JWCK będą uwzględnione także 

w analizach sieciowych, na podstawie których OSP identyfikuje ograniczenia sieciowe, jak 

również w planach wyłączeń elementów sieci zamkniętej. 

W zakresie planu rocznego wyłączeń elementów sieci zamkniętej, termin zgłoszeń wyłączeń 

elementów koordynowanej sieci 110 kV przesuwa się z dnia 15 września roku poprzedzającego 

na termin do dnia 1 października roku poprzedzającego. Rozdzielenie terminu dla zgłoszeń 

dotyczących sieci przesyłowej (pozostawienie terminu zgłoszeń do dnia 15 września roku 

poprzedzającego) od terminu dla zgłoszeń dotyczących koordynowanej sieci 110 kV 

(ww. przesunięcie terminu zgłoszeń do dnia 1 października roku poprzedzającego) jest wynikiem 

kompromisu pomiędzy czasem niezbędnym na opracowanie planu rocznego wyłączeń elementów 

sieci zamkniętej a dążeniem do jak najpóźniejszego zgłaszania wyłączeń ze względu na poprawę 

jakości planowania. 

Planowany termin wdrożenia zmian: 7 września 2021 r. 
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Zakres zmian: 

Lp. 

Punkt IRiESP - Warunki korzystania, 

prowadzenia ruchu, eksploatacji  

i planowania rozwoju sieci 

Zestawienie zmian 

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA I PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO 

1.  4.3.6. Planowanie pracy sieci zamkniętej Zmianie ulegają pkt 4.3.6.1 (2), 4.3.6.4, 4.3.6.7 

i 4.3.6.9. 

2.  4.3.7. Identyfikowanie ograniczeń 

sieciowych w sieci zamkniętej 

Zmianie ulegają pkt 4.3.7.3 i 4.3.7.5. 

Dodaje się pkt 4.3.7.6 - 9. 

5. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSP A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 

3.  5.2. Zakres informacji publikowanych 

przez OSP 

W pkt 5.2.1 skreśla się pkt (7), a dotychczasowe 

pkt (8) - (10) otrzymują odpowiednio numery 

(7) - (9). 

Zmianie ulega pkt 5.2.3 (2.3). 

Dodaje się pkt 5.2.3 (4). 
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Specyfikacja zmian 

wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CK/14/2021 

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: 

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA I PROWADZENIE 

RUCHU SIECIOWEGO 
 

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego 

 

4.3.6. Planowanie pracy sieci zamkniętej 

W pkt 4.3.6.1, pkt (2) otrzymuje brzmienie: 

 (2) opracowuje plany wyłączeń elementów sieci przesyłowej 

z uwzględnieniem planów remontowych JWCD i JWCK przyłączonych 

do sieci zamkniętej i zasad, o których mowa w pkt 4.3.7.6 - 9, oraz 

zatwierdza plany wyłączeń elementów koordynowanej sieci 110 kV, 

Pkt 4.3.6.4 otrzymuje brzmienie: 

4.3.6.4. Wytwórcy posiadający JWCD lub JWCK oraz odbiorcy końcowi przyłączeni 

do sieci przesyłowej, każdy dla swoich urządzeń, instalacji lub sieci, w zakresie 

planowania pracy sieci zamkniętej: 

(1) zgłaszają OSP terminy remontów JWCD i JWCK oraz propozycje 

wyłączeń elementów sieci i instalacji, 

(2) przygotowują propozycje programów łączeniowych specjalnych, 

(3) dostarczają dane do bazy danych ewidencjonującej stany pracy sieci, 

(4) dostarczają dane do budowy modeli układów obliczeniowych KSE dla 

charakterystycznych pór roku, dni i stref doby. 

Pkt 4.3.6.7 otrzymuje brzmienie: 

4.3.6.7. W celu umożliwienia terminowego opracowania i zatwierdzenia planów 

wyłączeń elementów sieci zamkniętej ustala się następujące terminy 

przekazywania zgłoszeń: 

(1) do planu rocznego: 

(1.1) do dnia 15 września roku poprzedzającego dla zgłoszeń wyłączeń 

elementów sieci przesyłowej, 
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(1.2) do dnia 1 października roku poprzedzającego dla zgłoszeń 

wyłączeń elementów koordynowanej sieci 110 kV, 

przy czym podstawą do sporządzenia planu rocznego jest stan remontów 

JWCD i JWCK określony na podstawie zgłoszeń przekazanych 

do dnia 30 września roku poprzedzającego. Nowe lub zmienione 

zgłoszenia remontów JWCD i JWCK dotyczące kolejnych 5 lat 

kalendarzowych przekazane w okresie od 1 października do 30 listopada 

roku poprzedzającego będą traktowane jak zgłoszone po upływie tego 

okresu; 

(2) do planu miesięcznego - do 10-go dnia miesiąca poprzedzającego; 

(3) do planu tygodniowego - do wtorku tygodnia poprzedzającego; 

(4) do planu dobowego (korekta planu tygodniowego) - do godz. 11:00 dnia 

poprzedzającego. 

Pkt 4.3.6.9 otrzymuje brzmienie: 

4.3.6.9. Podmiot zgłaszający do OSP wyłączenie elementu sieci o czasie trwania 

powyżej 2 tygodni, przedstawia harmonogram wykonywanych prac. OSP ma 

prawo zażądać od podmiotu zgłaszającego wyłączenie szczegółowego 

harmonogramu prac również w przypadku wyłączeń krótszych. 

 

4.3.7. Identyfikowanie ograniczeń sieciowych w sieci zamkniętej 

Pkt 4.3.7.3 otrzymuje brzmienie: 

4.3.7.3. Identyfikacja ograniczeń sieciowych, o których mowa w pkt 4.3.7.2, jest 

wykonywana przez OSP na podstawie analiz sieciowych uwzględniających: 

(1) plan wyłączeń elementów sieci zamkniętej, opracowany zgodnie  

z zasadami zawartymi w pkt 4.3.6, 

(2) plan remontów JWCD i JWCK, z uwzględnieniem zasad, o których mowa 

w pkt 4.3.7.6 - 9, 

(3) wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej, określone 

w pkt 2.1.2.1 - 2 i kryteriów niezawodności pracy sieci zamkniętej, 

o których mowa w pkt 2.1.2.3. 

Pkt 4.3.7.5 otrzymuje brzmienie: 

4.3.7.5. Ograniczenia sieciowe są identyfikowane w cyklach rocznych, miesięcznych 

i dobowych oraz udostępniane w ramach planów pracy KSE. Niezależnie od 

wyznaczonych ograniczeń sieciowych w ramach cyklicznych planów wyłączeń 

elementów sieci zamkniętej, OSP na bieżąco aktualizuje ograniczenia sieciowe 

w okresie do 5 lat na podstawie: 

(1) zgłoszenia przez wytwórcę remontu JWCD lub JWCK powodującego brak 

możliwości spełnienia wymaganych kryteriów niezawodności pracy KSE, 
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(2) zmiany warunków realizacji prac inwestycyjnych lub istotnych prac 

modernizacyjno-eksploatacyjnych, skutkujących zmianą parametrów 

wyłączeń ujętych w planie rocznym wyłączeń elementów sieci zamkniętej, 

(3) rezygnacji z prac inwestycyjnych albo modernizacyjno-eksploatacyjnych 

i powiązanych z nimi wyłączeń sieciowych, 

(4) zmiany warunków pracy KSE. 

Po pkt 4.3.7.5 dodaje się pkt 4.3.7.6 - 9 w brzmieniu: 

4.3.7.6. Zgłoszenie remontu JWCD lub JWCK, którego rozpoczęcie ma nastąpić 

w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia, wytwórca jest 

zobowiązany uzgodnić z OSP. Uzgodnienie to realizuje się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej z wykorzystaniem, podanych w umowie przesyłania, 

adresów poczty elektronicznej osób upoważnionych. 

4.3.7.7. W przypadku zgłoszenia przez wytwórcę remontu JWCD lub JWCK, którego 

rozpoczęcie jest planowane później niż 3 miesiące od daty zgłoszenia tego 

remontu do OSP, i którego przeprowadzenie koliduje z wymaganiami 

dotyczącymi dyspozycyjności ww. jednostki wytwórczej, o których mowa 

w pkt 4.3.7.2 (2), i o których OSP poinformował przed datą zgłoszenia tego 

remontu poprzez publikację na swojej stronie internetowej, a kolizja prowadzi 

do zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, poprzez  

niespełnienie wymagań dotyczących parametrów jakościowych energii 

elektrycznej, określonych w pkt 2.1.2.1 - 2 oraz kryteriów niezawodności pracy 

sieci zamkniętej, o których mowa w pkt 2.1.2.3, OSP może, w terminie 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia, wezwać wytwórcę do zmiany terminu realizacji 

tego remontu. Wezwanie, które zawiera opis przyczyny kolizji oraz propozycję 

zmiany terminu remontu, jest przekazywane w formie pisemnej oraz pocztą 

elektroniczną z wykorzystaniem, podanych w umowie przesyłania, adresów 

osób upoważnionych przez wytwórcę. 

4.3.7.8. W przypadku, gdy w procesie identyfikacji ograniczeń sieciowych OSP 

zidentyfikuje ograniczenia, o których wcześniej nie poinformował poprzez 

publikację na swojej stronie internetowej, kolidujące ze zgłoszonym wcześniej 

przez wytwórcę terminem remontu JWCD lub JWCK, a kolizja prowadzi do 

zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, poprzez  

niespełnienie wymagań dotyczących parametrów jakościowych energii 

elektrycznej, określonych w pkt 2.1.2.1 - 2 oraz kryteriów niezawodności pracy 

sieci zamkniętej, o których mowa w pkt 2.1.2.3, OSP może wystąpić do 

wytwórcy o zmianę terminu tego remontu i podanie wstępnej wysokości 

rekompensaty finansowej, za którą wytwórca może przesunąć termin 

planowanego remontu. Wystąpienie, które zawiera opis przyczyny kolizji oraz 

propozycję zmiany terminu remontu, jest przekazywane w formie pisemnej oraz 

pocztą elektroniczną z wykorzystaniem, podanych w umowie przesyłania, 

adresów osób upoważnionych przez wytwórcę. 

Wytwórca, nie później niż 7 dni roboczych po otrzymaniu wystąpienia OSP, 

informuje OSP, w formie pisemnej, o wstępnej wysokości rekompensaty 
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finansowej, za którą może przesunąć termin planowanego remontu lub 

informuje OSP o braku takiej możliwości. 

OSP, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji 

o wstępnej wysokości rekompensaty finansowej, za którą wytwórca może 

przesunąć termin planowanego remontu, może potwierdzić gotowość do 

przystąpienia do negocjacji warunków przesunięcia przez wytwórcę terminu 

remontu JWCD lub JWCK, w tym wysokości rekompensaty. Po zakończeniu 

negocjacji, OSP i wytwórca zawierają odrębną umowę, zgodnie z którą 

wytwórca jest zobowiązany przesunąć termin remontu i na podstawie której 

dokonywane jest rozliczenie rekompensaty finansowej. 

4.3.7.9. Niezależnie od zasad, o których mowa w punktach 4.3.7.6 - 8, w przypadku 

braku możliwości zmiany przez wytwórcę planowanego terminu remontu, OSP 

podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz działania przewidziane w przypadku wystąpienia 

stanu zagrożenia w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 37 SO GL lub zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o którym mowa w art. 11 lub 11c 

ustawy Prawo energetyczne. 
 

5. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY OSP 

A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU 
 

5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP 

W pkt 5.2.1 skreśla się pkt (7) „(7) plan remontów”, a dotychczasowe pkt (8) - (10) otrzymują 

odpowiednio numery (7) - (9) 

W pkt 5.2.3, pkt (2.3) otrzymuje brzmienie: 

 (2.3) plan remontów poszczególnych JWCD i JWCK, w tym nazwa 

elektrowni, numer JWCD i JWCK oraz planowany termin 

rozpoczęcia i zakończenia remontu, 

W pkt 5.2.3, po pkt (3.8) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt (4) w brzmieniu: 

 (4) ograniczenia sieciowe w cyklach rocznych i miesięcznych oraz w cyklach 

dobowych, aktualizowanych codziennie na okres kolejnych 9 dni. 
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KARTA AKTUALIZACJI nr CB/30/2021 
 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  
Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

Data przygotowania: 1 września 2021 r. 

Przedmiot zmian 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta 
aktualizacji nr CB/30/2021”) dotyczą procedury zgłaszania przez wytwórców, w tym uzgadniania 
z OSP, planów remontowych jednostek grafikowych aktywnych. 
 
Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 
nr CB/30/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu  
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej części niniejszej Karty 
aktualizacji. 

Przyczyna zmian 

Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie 
ograniczeniami systemowymi, (dalej „IRiESP - Bilansowanie”) zawarte w Karcie aktualizacji 
nr CB/30/2021 są wynikiem wprowadzanych w równoległym procesie zmian IRiESP, 
dokonywanych Kartą aktualizacji nr CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia 
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/14/2021”). 
Celem zachowania spójności postanowień IRiESP, zmiany IRiESP objęte procedowaną 
równolegle Kartą aktualizacji nr CK/14/2021, powodują konieczność korekty procedury 
obejmującej proces zgłaszania przez wytwórców planów remontowych jednostek grafikowych 
aktywnych. W przypadku zgłoszeń przez wytwórcę remontów: kapitalnego, średniego i bieżącego 
wytwórca uwzględnia dodatkowo zasady dotyczące zgłoszeń remontów JWCD i JWCK, o których 
mowa w IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju 
sieci. 

Planowany termin wdrożenia zmian: 7 września 2021 r. 
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Zakres zmian: 

Lp. Punkt IRiESP - Bilansowanie systemu 
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Zestawienie zmian 

4. PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO I ZARZĄDZANIA 
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

4.3. Procedura zgłaszania remontów, ubytków i wymuszeń jednostek wytwórczych 
1.  4.3.2. Harmonogram przekazywania zgłoszeń Zmianie ulega pkt 4.3.2.1.  

Dodaje się pkt 4.3.2.2.  
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Specyfikacja zmian 
wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CB/30/2021 

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: 

 
4. PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO I 

ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 
 
4.3. Procedura zgłaszania remontów, ubytków i wymuszeń jednostek 

wytwórczych 
 
4.3.2. Harmonogram przekazywania zgłoszeń 

Pkt 4.3.2.1. otrzymuje brzmienie: 

4.3.2.1.  Zgłoszenia wyspecyfikowane w pkt 4.3.1.3. są przekazywane do OSP niezwłocznie 
i po każdej ich zmianie. 

Dodaje się pkt 4.3.2.2. w brzmieniu: 

4.3.2.2. W przypadku zgłoszeń wyspecyfikowanych w pkt 4.3.1.3. (1.1) - (1.3) wytwórca 
uwzględnia dodatkowo zasady dotyczące zgłoszeń remontów JWCD i JWCK, 
o których mowa w IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania rozwoju sieci. 
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