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Warszawa, dnia   15    grudnia 2015 r. 

   

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 

 
DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK 

 

 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 9g ust. 7 
i art. 23 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) 

 

po rozpatrzeniu wniosku 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Konstancinie –Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

 

z dnia 2 grudnia 2015 r., znak: Z-943-DO-PM-WAR.7000.2015.3, 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 oraz z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320- 
2(48)/2010/2014/LK 
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postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającą Instrukcję 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części ogólnej oraz w części dotyczącej 

bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi z dnia 23 lipca 

2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnioną decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., 

znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz z późniejszymi zmianami, poprzez 

zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej nr CB/14/2014 stanowiącej załącznik  

nr 1 do niniejszej decyzji, z wyłączeniem zmian określonych w części zatytułowanej 

„Uaktualnienie zasad wymiany międzysystemowej” znajdującej się na stronach  

od 22 do 24 tej Karty aktualizacji, 

2. określić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 powyżej, które podlegają 

zatwierdzeniu niniejszą decyzją, na dzień 1 stycznia 2016 r., zgodnie z wnioskiem 

strony. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 2 grudnia 2015 r., znak: Z-943-DO-PM-WAR.7000.1.2015.3, 

przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (zwane dalej: 

„PSE S.A.”) przedłożyło do zatwierdzenia projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej (zwanej dalej: „IRiESP”) w formie Karty aktualizacji IRiESP 

nr CB/14/2015. 

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne PSE S.A. 

poinformowała użytkowników systemu przesyłowego, w formie komunikatu 

opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie 

do projektu Karty aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 oraz o możliwości zgłaszania uwag 

do tego projektu, określając jednocześnie miejsce i termin zgłaszania uwag. Proces 

konsultacji projektu Karty aktualizacji trwał od dnia 30 października 2015 r. 

do dnia 13 listopada 2015 r. W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji IRiESP 

nr CB/14/2015 uwagi zgłosiło czterech użytkowników systemu oraz dwie organizacje 

branżowe (TGPE oraz FOEEiG). Uwagi te zostały zebrane w przygotowanym 

przez PSE S.A. raporcie z konsultacji wraz z wyjaśnieniami o sposobie ich uwzględnienia. 

PSE S.A. przedłożyła do zatwierdzenia projekt Karty aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 

jako załącznik do wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 

ustawy – Prawo energetyczne, PSE S.A. zamieściła te dokumenty na swojej stronie 

internetowej. 

Opracowany przez PSE S.A. projekt Karty aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 

wprowadza do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części Bilansowanie 

systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zmiany takie, jak: 

i. modyfikacja zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy; 
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ii. wprowadzenie zasad wykorzystywania oraz rozliczania interwencyjnej rezerwy 

zimnej; 

iii. rozszerzenie definicji URB typu Giełda Energii; 

iv. aktualizacja nazw i kodów indeksów cenowych uprawnień do emisji CO2; 

v. uaktualnienie zasad Wymiany Międzysystemowej; 

vi. rozszerzenie zakresu informacji publikowanych przez OSP. 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą 

aktualizacji nr CB/14/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi", stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej decyzji. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,  

pozwoliła na ustalenie, co następuje. 

Wprowadzone modyfikacje zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy mają na celu 

zwiększenie zachęt do oferowania zdolności wytwórczych JGwa na Rynku Bilansującym. 

Tworzenie takich zachęt będzie szczególnie istotne w najbliższym okresie ze względu  

na trudną sytuację bilansową KSE. Stąd też zmiany ukierunkowane na osiągnięcie wyżej 

wymienionych celów należy uznać za idące we właściwym kierunku.  

Proponowane modyfikacje polegają na wprowadzeniu rozliczeń uzupełniających 

operacyjnej rezerwy mocy – miesięcznych oraz rocznego, dzięki czemu łączne płatności 

za operacyjną rezerwę mocy będą odpowiadać kwocie uznanej przez Prezesa URE  

za uzasadniony koszt pozyskania operacyjnej rezerwy mocy przez OSP. Ponadto  

w mechanizmie wyznaczania ceny CRRM odstępuje się od stosowania współczynnika 

efektywności przy wyznaczaniu tej ceny, co również powinno przyczynić  

się do zwiększenia przedmiotowych zachęt.  

Szczegółowe zasady w zakresie aktywowania i rozliczania usługi interwencyjna rezerwa 

zimna (IRZ) są wprowadzane w związku z rozpoczęciem wykorzystywania tej usługi 

przez OSP od 1 stycznia 2016 roku. Z uwagi na pozarynkowy charakter funkcjonowania 

źródeł świadczących usługę interwencyjna rezerwa zimna przewidziano aktywowanie 

tych źródeł w ostatniej kolejności. Ponadto w zasadach kształtowania ceny 

rozliczeniowej odchylenia (CRO), zdolności wytwórcze świadczące usługę 

interwencyjna rezerwa zimna, wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej, będą 

reprezentowane z maksymalną wartością ceny energii elektrycznej na Rynku 

Bilansującym, tzn. z ceną 1 500 zł/MWh. Analogiczne zasady będą stosowane 

przy wyznaczaniu ceny CRO w odniesieniu do zdolności wytwórczych świadczących 

usługę praca interwencyjna (elektrownie szczytowo-pompowe). Ponadto, w zasadach 

wyznaczania ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) wprowadzono modyfikację 

polegającą na korygowaniu zapotrzebowania stanowiącego podstawę wyznaczania  

tej ceny o ilość energii elektrycznej dostarczanej w ramach międzyoperatorskiej 

wymiany energii elektrycznej oraz energii elektrycznej zużywanej na pompowanie  

w źródłach szczytowo-pompowych. Powyższe zmiany mają na celu odzwierciedlenie 
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interwencyjnego charakteru wyżej wymienionych działań i usług, a tym samym 

ograniczenia ich wpływu na kształtowanie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO). 

Ponadto, wprowadzono rozszerzenie definicji Uczestnika Rynku Bilansującego typu 

Giełda Energii w celu umożliwienia Giełdowym izbom rozrachunkowym dokonywania 

zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii (USE) do OSP w ramach realizacji zadań określonych 

w art. 14 ust. 2d ustawy z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych. 

Regulacje te w szczególności uprawniają Giełdowe izby rozrachunkowe do dokonywania 

do OSP zgłoszeń zakupu lub sprzedaży energii elektrycznej z rozliczanych przez  

nie transakcji. 

Zmiana w zakresie indeksów cenowych uprawnień do emisji CO2 jest wprowadzana 

w związku z modyfikacją ich nazw i kodów na giełdach EEX, Nasdaq OMX oraz ICE. 

Indeksy cenowe uprawnień do emisji CO2 są wykorzystywane na rynku bilansującym 

do wyznaczenia rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RCC02). 

Proponowane rozszerzenie zakresu informacji publikowanych przez OSP wynika 

z rozpoczęcia wykorzystywania usługi interwencyjna rezerwa zimna z dniem 

1 stycznia 2016 r. oraz z postulatów zgłoszonych przez użytkowników systemu 

i obejmuje takie informacje, jak: 

• wykorzystanie JGOSPa w planach pracy KSE: PKD i BPKD; 

• koszt usługi praca interwencyjna oraz interwencyjna rezerwa zimna; 

• prognozy generacji wiatrowej z etapu tworzenia planu BTHD; 

• podział anonimowego wykazu ofert bilansujących ze względu na rodzaj paliwa 
podstawowego jednostek wytwórczych. 

W związku z powyższym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiału 

dowodowego zgromadzonego w tej sprawie Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki 

uprawniające organ do zatwierdzenia zmiany decyzji, określone w treści art. 155 

Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej 

decyzji.  W szczególności, zmiana decyzji może nastąpić jedynie wówczas, gdy przepisy 

szczególne nie sprzeciwiają się tej zmianie i przemawia za tym interes społeczny 

lub słuszny interes strony. 

W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

zmianie decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmiany Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej decyzji. 

Za zmianą tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes strony.  

Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia zmiany Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w pozostałym zakresie tj. zmian określonych w części 

zatytułowanej „Uaktualnienie zasad wymiany międzysystemowej” znajdującej się  

na stronach od 22 do 24 tej Karty aktualizacji, wymaga przeprowadzenia przez Prezesa 

URE dodatkowej analizy. W związku z powyższym rozstrzygnięcie to zostanie zawarte  

w odrębnej decyzji. 
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Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP, podlegających zatwierdzeniu 

zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 1 stycznia 2016 r. tj. zgodnie  

z wnioskiem strony. 

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 moim pośrednictwem, 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 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Odwołanie należy przesłać 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 części 
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

 

Załącznik nr 1:  Karta aktualizacji nr CB/14/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 

 
 
 
 

/–/ Maciej Bando 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Otrzymuje: 
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 

2. a/a  

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  

Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z treścią 
załącznika do ustawy – cz. I pkt 53  

                  /–/ Joanna Buzar 
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