
 1 

Warszawa, dnia    25   listopada 2016 r. 

   

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 

 
DRR.WIR.4320.3.2016/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 2016 r., poz. 23 – j.t. 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 28 października 2016 r., znak: Z-952-DO-PM-ARE.7000.1.2016.2, 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 
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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/16/2016 stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej decyzji, w zakresie zmian określonych w części zatytułowanej 

„Modyfikacja zasad udziału odbiorców aktywnych w rynku bilansującym” oraz w 

części zatytułowanej „Modyfikacja zakresu świadczenia usługi redukcji 

zapotrzebowania na polecenie OSP”, znajdujących się na stronach od 29 do 40 tej 

Karty aktualizacji, 

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

zatwierdzeniu niniejszą decyzją, na dzień 1 stycznia 2017 r., zgodnie z wnioskiem 

strony. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 28 października 2016 r., znak: Z-952-DO-PM-ARE.7000.1.2016.2, 

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/16/2016. 

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/16/2016 oraz o możliwości zgłaszania uwag 

do tego projektu, określając jednocześnie miejsce i termin zgłaszania uwag oraz okres 

przewidziany na konsultacje. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji trwał od dnia 

29 września  2016 r. do dnia 19 października 2016 r. W procesie konsultacji projektu 

Karty aktualizacji IRiESP nr CB/16/2016 uwagi zgłosiło pięciu użytkowników systemu 

(Enspiron Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A., PGNiG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o.)  oraz sześć organizacji branżowych (FOEEiG, TGPE, TOE, IEPiOE, 

PKEE, PTPiREE). 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/16/2016 jako załącznik 

do wniosku z dnia 28 października 2016 r. Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 ustawy 

– Prawo energetyczne, PSE S.A. zamieściła te dokumenty na swojej stronie internetowej. 
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Opracowany przez PSE S.A. projekt Karty aktualizacji IRiESP nr CB/16/2016 wprowadza 

do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zmiany takie, jak modyfikacja: 

i. zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy; 

ii. zasad udziału odbiorców aktywnych w Rynku Bilansującym; 

iii. zakresu świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera część Karty aktualizacji, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej decyzji, zatytułowana „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji nr 

CB/16/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i 

zarządzanie ograniczeniami systemowymi". 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,  

pozwoliła na ustalenie, co następuje. 

Wprowadzone modyfikacje zarówno zasad udziału odbiorców aktywnych w Rynku 

Bilansującym, jak i zakresu świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie 

OSP maja na celu zwiększenie możliwości udziału odbiorców aktywnych w  bilansowaniu 

krajowych zasobów energii elektrycznej. Tworzenie takich zachęt będzie szczególnie 

istotne w najbliższym okresie ze względu na trudną sytuację bilansową w krajowym 

systemie elektroenergetycznym. Stąd też zmiany ukierunkowane na osiągnięcie wyżej 

wymienionego celu w należy uznać za uzasadnione. 

Proponowana modyfikacja zasad udziału tzw. odbiorców aktywnych (JGOa) w Rynku 

Bilansującym powinna stanowić ułatwienie funkcjonowania tych podmiotów w 

mechanizmie bilansowania, a tym samym tworzenie zachęt dla kolejnych odbiorców do 

aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu. Realizacji tego celu powinno sprzyjać 

zniesienie obowiązku zgłaszania Ofert Redukcji Obciążenia dla wszystkich godzin doby i 

wprowadzenie w zamian tego zgłoszeń dla dowolnie wybranych przez odbiorcę godzin z 

jednoczesnym ograniczeniem kontroli poprawności zgłaszanych wielkości poboru mocy 

tylko do tych godzin. Dzięki temu odbiorcy będą mogli ograniczyć swoją aktywność 

dotyczącą redukcji obciążenia wyłącznie do tych okresów, w których mają największe 

możliwości w tym zakresie. Kolejną zmianą tworzącą zachęty dla odbiorców do 

aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu jest złagodzenie wymagań dotyczących 

dokładności planowania poboru mocy przez odbiorców, przez zwiększenie jej tolerancji 

z 5% do 10%. Dodatkowo skrócono również okres wymagany do potwierdzenia zdolności 

do świadczenia usługi po jej zawieszeniu. Odbiorca w tym celu będzie musiał dokonywać 

poprawnych zgłoszeń planowanego poboru mocy przez 5 kolejnych dób dla godzin od 

7.00 do 22.00, a nie jak obecnie dla wszystkich godzin przez 20 kolejnych dób. 

Natomiast celem modyfikacji zakresu świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania 

na polecenie OSP jest zwiększenie skuteczności oraz elastyczności jej pozyskiwania od 

podmiotów dysponujących różnymi możliwościami w tym zakresie. Służyć ma temu 

między innymi wprowadzanie programów redukcji o różnym zakresie praw i 

obowiązków tj. bieżącego i gwarantowanego. W programie bieżącym będą mogły 
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uczestniczyć podmioty które nie mają możliwości zagwarantowania redukcji w dłuższym 

horyzoncie czasu, podczas gdy w programie gwarantowanym będą mogły uczestniczyć 

Podmioty dysponujące zasobami, które pozwalają na zapewnienie określonego poziomu 

redukcji. Program gwarantowany, dzięki płatności za gotowość, pozwoli tym podmiotom 

pozyskiwać środki na dostosowywanie i utrzymywanie zasobów w gotowości do 

wykonania redukcji. Jednocześnie ilość usługi pozyskiwana w ramach każdego z 

programów będzie określana przez OSP stosownie do sytuacji bilansowej KSE oraz 

kosztów świadczenia usługi. 

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 „Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy” 

znajdujących się na stronach od 8 do 28 Karty aktualizacji nr CB/16/2016, wymaga 

przeprowadzenia przez Prezesa URE dodatkowej analizy. W związku z powyższym 

rozstrzygnięcie to zostanie zawarte w odrębnej decyzji. 

Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP, podlegających zatwierdzeniu 

zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 1 stycznia 2017 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 

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

Nr 140 (2166) 29 listopada 2016 r. 

5



 5 

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/16/2016 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. 

z 2016 r., poz. 1827 – j.t.) w zw. z treścią 
załącznika do ustawy – cz. I pkt 53  

                 /–/ Leszek Kukuła  
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