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Warszawa, 1 czerwca 2021 r. 

 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin   

 

DRR.WRE.4320.1.2021.MZS 

         

 

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, ze zm., 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 26 kwietnia 2021 r., znak: DP-PR-WP.7003.1.2021.1, 

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: 

DRR.WRE.4320.1.2017.LK, z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK, 
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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, oraz 

23 grudnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2020.ŁW, poprzez zatwierdzenie zmian 

określonych w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 

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 CB/29/2021 Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu  

i zarządzania ograniczeniami systemowymi, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

decyzji; 

2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi na dzień rozpoczęcia funkcjonowania projektu Interim 

Coupling Project (dalej jako: „ICP”), tj. dzień rozpoczęcia alokacji zdolności 

przesyłowych w ramach procesu łączenia rynku dnia następnego poprzez aukcje 

niejawne (implicit) w oparciu o metodę dotyczącą skoordynowanych zdolności 

przesyłowych netto na granicach: Węgry-Austria, Austria - Czechy, Czechy-Niemcy, 

Niemcy-Polska, Czechy-Polska oraz Polska-Słowacja, uzgodniony pomiędzy 

operatorami systemu przesyłowego (dalej jako: „OSP”) oraz wyznaczonymi 

operatorami rynku energii elektrycznej (dalej jako: „NEMO”) – uczestnikami ICP  

i opublikowany komunikatem na stronie internetowej Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym 

uczestnikom rynku zapoznanie się z terminem wejścia w życie zmian zatwierdzonych 

niniejszą decyzją.  

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r., znak: DP-PR-WP.7003.1.2021.1, strona niniejszego 

postępowania administracyjnego – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

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/29/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

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

systemowymi (dalej jako: „Karta aktualizacji nr CB/29/2021”), stanowiącej załącznik nr 1 

do wniosku strony.  
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Do wniosku został załączony także raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji  

nr CB/29/2021 oraz komunikat OSP z dnia 26 kwietnia 2021 r. o zakończeniu procesu 

konsultacji i przedłożeniu wniosku Prezesowi URE do zatwierdzenia.  

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

Wedle 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.  

PSE S.A. przeprowadziły konsultacje projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 
za pośrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 23 marca do 23 kwietnia 2021r., 
a więc w okresie dłuższym niż 14 dni. Komunikatem zamieszczonym na stronie 
internetowej PSE S.A. użytkownicy systemu zostali poinformowani o udostępnieniu 
projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 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 internetowej komunikat 
o przedłożeniu Prezesowi URE do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/29/2021 wraz 
z informacją o braku zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag, tj. OSP wypełnił 
również obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 PE. 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP dotyczą wymiany 
międzyobszarowej na połączeniach systemu elektroenergetycznego Polski z systemami 
zagranicznych operatorów systemów przesyłowych i są realizowane w celu: 

1) wdrożenia projektu ICP; 

2) uwzględnienia projektu ICP w zakresie poszerzenia operacyjnego działania procesu 
funkcjonowania wielu NEMO w polskim obszarze rynkowym o przekroje handlowe Polski 
oraz Czech, Słowacji i Niemiec. 

Powyższe modyfikacje związane są ze zmianami zasad funkcjonowania Rynku 

Bilansującego w Polsce, wprowadzanymi Zmianami nr 3 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 z 28 listopada 2017 s. 6), zatwierdzonymi decyzją Prezesa URE z dnia 14 maja 2021 r., 

znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS, wynikającymi z wdrożeniu projektu ICP. 

  

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

Nr 94 (3339) 8 czerwca  2021 r. 

4



 

4 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021uwzględniają również decyzję Prezesa 
URE z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: DDR.WRE.7128.5.2016.JPa2), ze zmianami, 
zatwierdzającą „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych  
i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO  
w Polsce”. 

Zgodnie z wyjaśnieniami PSE S.A. projekt ICP dotyczy wspólnego wdrożenia przez NEMO 
i OSP z Austrii, Niemiec i Polski oraz krajów 4M Market Coupling, tj. Czech, Węgier, Rumunii 
i Słowacji, alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu łączenia rynku dnia 
następnego poprzez aukcje niejawne w oparciu o metodę dotyczącą skoordynowanych 
zdolności przesyłowych netto na granicach: Węgry-Austria, Austria-Czechy, Czechy-
Niemcy, Niemcy - Polska, Czechy-Polska oraz Polska-Słowacja. 

Strona podkreśliła, że dzięki wdrożeniu projektu ICP będzie możliwe odejście od 
stosowanej obecnie dla połączeń synchronicznych praktyki uwzględniania ograniczeń 
alokacji już na etapie wyznaczania zdolności przesyłowych, co było wymuszone przez 
aukcje jawne (typu explicit). Konfiguracja projektu ICP wprowadza strefę wirtualną (PLC), 
co pozwala na jednoznaczne rozdzielenie zdolności przesyłowych (sieciowych) od 
ograniczeń alokacji odwzorowujących kryteria bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (dalej jako: „KSE”) w procesie udostępniania zdolności 
przesyłowych, tak jak ma to aktualnie miejsce w przypadku połączeń niesynchronicznych. 
Strona wskazała, że rozdzielenie zdolności sieciowych od ograniczeń alokacji umożliwi 
zwiększenie efektywności wykorzystania zdolności przesyłowych w procesie alokacji 
poprzez uniknięcie potrzeby rozdziału ograniczeń alokacji pomiędzy poszczególne 
połączenia przed rozpoczęciem procesu alokacji, co niesie ryzyko niedostosowania ich 
podziału do faktycznych potrzeb rynku oraz ich niepełnego bądź nieoptymalnego 
wykorzystania. Rozdzielenie ograniczeń alokacji od zdolności sieciowych  
i uwzględnienie ich bezpośrednio w procesie alokacji spowoduje, że o kierunku ich 
wykorzystania będą decydowały faktyczne potrzeby, tym samym nie będzie występowało 
ryzyko niepełnego bądź suboptymalnego wykorzystania dostępnych zdolności. Ponadto 
poprzez utworzenie strefy wirtualnej (PLC) ograniczenia alokacji są uwzględniane łącznie 
dla wszystkich połączeń synchronicznych i niesynchronicznych KSE, co daje możliwość 
zawierania transakcji handlowych między sąsiadującymi obszarami rynkowymi, także  
w sytuacji aktywnych ograniczeń alokacji w Polsce. 

Pozostałe zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 mają na celu zmianę metody 
alokacji zdolności przesyłowych połączeń synchronicznych KSE w horyzoncie dnia 
następnego z aukcji jawnych na aukcje niejawne realizowane w ramach Jednolitego 
Łączenia Rynków Dnia Następnego w jednym procesie dla wszystkich granic KSE z krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Równocześnie dotychczasowy mechanizm dobowych 
akcji jawnych zostanie wykorzystany jako mechanizm rezerwowy stosowany w sytuacji 
awarii Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego, zgodnie z metodami, warunkami, 
wymogami i zasadami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222  

z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 dnia 25 lipca 
2015 r., s. 24). 

Przedstawione przez stronę przyczyny zmiany IRiESP nie budzą wątpliwości Prezesa URE, 

w szczególności w kontekście konieczności dostosowania IRiESP do obowiązujących 

wymienionych regulacji oraz wymagań.  
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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 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 Karcie aktualizacji nr CB/29/2021. 

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 

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). 
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Załącznik nr 1:  

„Karta aktualizacji nr CB/29/2021 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 CB/29/2021 
IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

data: 26 kwietnia 2021 r.  Strona 1 z 7 

 

 

 

 

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/29/2021 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -  

Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

Data przygotowania: 26 kwietnia 2021 r. 

Przedmiot zmian 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta 

aktualizacji nr CB/29/2021”) dotyczą wymiany międzyobszarowej na połączeniach systemu 

elektroenergetycznego Polski z systemami zagranicznych operatorów systemów przesyłowych 

i są realizowane w celu: 

1) wdrożenia projektu DE-AT-PL-4M MC nazywanego również Interim Coupling (dalej 

„projekt ICP”); 

2) uwzględnienia projektu ICP w zakresie poszerzenia operacyjnego działania procesu 

funkcjonowania wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (dalej „NEMO”) 

w polskim obszarze rynkowym (dalej „MNA”) o przekroje handlowe Polski oraz Czech, 

Słowacji i Niemiec. 

Kartą aktualizacji nr CB/29/2021 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - 

Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi dokonuje się w szczególności: 

1) w zakresie pkt 4.5.1 Zasady zarządzania połączeniami systemów elektroenergetycznych:  

 uzupełnienia zakresu porozumień, które regulują współpracę operatorów systemów 

przesyłowych elektroenergetycznych o umowę określającą metodę aukcji niejawnych 

(ang. „implicit”) tzn. „Service Level Agreement for Implicit Allocation (IMPALL)” oraz 

o umowę regulującą operacyjne działanie w ramach projektu ICP tzn. „Single Day-Ahead 

Regional Operational Agreement (ROA)”; 

2) w zakresie pkt 4.5.2 Zasady udostępniania oferowanych zdolności przesyłowych na 

połączeniach systemów elektroenergetycznych: 

 w pkt 4.5.2.1 - 4.5.2.3 uwzględnienia ograniczeń alokacji dla zdolności przesyłowych 

pomiędzy systemem elektroenergetycznym Polski a systemami elektroenergetycznymi 

Czech, Słowacji, Niemiec, Szwecji oraz Litwy oraz w pkt 4.5.2.2 (1) korekty odniesień do 

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

sieci, 

 w pkt 4.5.2.4 dla połączeń synchronicznych, określenia metody weryfikacji zdolności 

przesyłowych w zakresie spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE dla procesu 

rezerwowego w przypadku wstrzymania procesu Single Day-Ahead Coupling (SDAC), 
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 w pkt 4.5.2.6 (1): (i) wskazania połączeń synchronicznych łączących system 

elektroenergetyczny Polski oraz systemy elektroenergetyczne Czech, Słowacji i Niemiec, 

(ii) wskazania metody alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej 

w ramach rezerwacji Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) 

w horyzoncie dobowym dla procesu rezerwowego po wstrzymaniu procesu SDAC, 

(iii) wskazania metody alokacji zdolności przesyłowych w ramach skoordynowanej 

procedury alokacji dla Rynku Dnia Bieżącego wyłącznie dla połączeń 

elektroenergetycznych łączących Polskę i Słowację, (iv) wskazania metod alokacji 

zdolności przesyłowych w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego 

oraz Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, (v) usunięcia postanowienia 

dotyczącego publikacji danych adresowych Biura Przetargów oraz Biura Alokacji ZPW, 

 w pkt 4.5.2.5 zastąpienia określenia „oferowanych zdolności przesyłowych wymiany 

międzysystemowej” pojęciem „ograniczeń alokacji”, w związku z wprowadzeniem tego 

pojęcia w pkt 4.5.2.2,  

 w pkt 4.5.2.6 (2): (i) wskazania połączeń niesynchronicznych łączących system 

elektroenergetyczny Polski oraz systemy elektroenergetyczne Litwy i Szwecji, 

(ii) wskazania metod alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu Jednolitego 

łączenia Rynków Dnia Następnego oraz Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, 

(iii) usunięcia postanowienia dotyczącego przekazywania przez OSP do NEMO zdolności 

przesyłowych - przekazywanie zdolności przesyłowych jest realizowane zgodnie 

z rozporządzeniem 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące 

alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE 

L 197/24 z 25.7.2015 r. z późn. zm.), 

 w pkt 4.5.2.7 wskazania, że udostępnianie zdolności przesyłowych oraz ograniczeń 

alokacji odbywa się na podstawie metod alokacji zdolności przesyłowych podlegających 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”), 

 w pkt 4.5.2.8 określenia zasad publikacji udostępnianych i alokowanych zdolności 

przesyłowych. 

 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji 

nr CB/29/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu 

i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej części niniejszej Karty 

aktualizacji. 

 

Przyczyna zmian 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021, związane są ze zmianami zasad 

funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce, wprowadzanymi Zmianami nr 3 Warunków 

Dotyczących Bilansowania, opracowanych na podstawie art. 18 rozporządzenia 2017/2195, 

zatwierdzonych decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. 

z późn. zm., polegającymi na wdrożeniu projektu ICP, a wynikającymi z: 

1) Wytycznych organów regulacyjnych Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Rumunii 

Austrii (z dnia 21 grudnia 2018 r.) w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem projektu DE-
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AT-PL-4M MC: DE-AT-PL-4M MC NRAs request to initiate the interim project for a NTC-

based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project); 

2) Wytycznych European Commission Directorate-General for Energy (z dnia 22 września 

2020 r.) w sprawie priorytetów realizacji projektów dnia następnego: DG ENER guidance on 

prioritisation of projects in Day Ahead.  

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 oraz Zmianach nr 3 Warunków Dotyczących 

Bilansowania uwzględniają również decyzję Prezesa URE z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: 

DDR.WRE.7128.5.2016.JPa2) zatwierdzającą „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych 

zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej 

niż jednego NEMO w Polsce”. 

Projekt ICP zakłada wspólne wdrożenie Interim Coupling przez NEMO i operatorów systemów 

przesyłowych (TSO) z Austrii, Niemiec i Polski oraz krajów 4M Market Coupling, tj. Czech, 

Węgier, Rumunii i Słowacji (dalej „4M MC”), polegające na połączeniu granic 4M MC z Multi-

Regional Coupling (MRC) poprzez udostępnianie alokacji zdolności przesyłowych w ramach 

procesu SDAC poprzez aukcje niejawne w oparciu o metodykę Net Transfer Capacity (NTC) na 

sześciu granicach tj. PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT. 

Projekt ICP w kontekście polskiego obszaru rynkowego zakłada dostosowanie zasad Rynku 

Bilansującego w Polsce w zakresie umożliwiającym wdrożenie tego projektu, w tym poszerzenie 

operacyjnego działania procesu MNA, tj. funkcjonowania wielu NEMO w polskim obszarze 

rynkowym, na połączenia systemu elektroenergetycznego Polski z systemami 

elektroenergetycznymi Czech, Słowacji i Niemiec w ramach procesu SDAC.  

Zgodnie z założeniami, rozwiązania wprowadzane w ramach projektu ICP mają charakter 

przejściowy i zostaną zastąpione przez rozwiązania planowane do wdrożenia w ramach projektu 

CORE Flow-Based Market Coupling.  

 

Planowany termin wdrożenia zmian: 10 czerwca 2021 r. - tj. zgodnie z harmonogramem 

wdrażania projektu DE-AT-PL-4M MC zaplanowanym przez strony projektu oraz potwierdzonym 

przez DG ENER. OSP potwierdzi wskazany termin publikując stosowny komunikat na swojej 

stronie internetowej. 

Jednocześnie OSP zastrzega sobie prawo do aktualizacji terminu wejścia w życie Karty 

aktualizacji nr CB/29/2021 w przypadku, gdy strony projektu ICP lub DG ENER dokonają korekty 

planowanego terminu wdrożenia projektu ICP. OSP poinformuje uczestników rynku o korekcie 

terminu wdrożenia zmian również publikując stosowny komunikat na swojej stronie internetowej. 
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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 

4.5. Procedura zarządzania połączeniami systemów elektroenergetycznych 

1.  4.5.1. Zasady zarządzania połączeniami 

systemów elektroenergetycznych 

Zmianie ulega pkt 4.5.1.5. 

2.  4.5.2. Zasady udostępniania oferowanych 

zdolności przesyłowych na połączeniach 

systemów elektroenergetycznych 

Zmianie ulegają pkt:  

4.5.2.1. - 4.5.2.9.  
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Specyfikacja zmian 

wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CB/29/2021 

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 
 

4.5. Procedura zarządzania połączeniami systemów elektroenergetycznych 
 

4.5.1. Zasady zarządzania połączeniami systemów elektroenergetycznych 

Pkt 4.5.1.5. otrzymuje brzmienie: 

4.5.1.5. Do umów i porozumień, o których mowa w pkt 4.5.1.4 należą w szczególności: 

(1)  SAFA RGCE. 

(2)  Service Level Agreement for Explicit Allocation (EXPALL). 

(3)  Service Level Agreement for Implicit Allocation (IMPALL). 

(4)  Single Allocation platform Coordination Agreement (SAP CA). 

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

(6)  Intraday Operations Agreement (IDOA). 

(7)  Single Day-Ahead Regional Operational Agreement (ROA). 

(8)  Porozumienia ruchowe z operatorami zagranicznych systemów przesyłowych. 

 

4.5.2. Zasady udostępniania oferowanych zdolności przesyłowych na połączeniach 

systemów elektroenergetycznych 

Pkt 4.5.2.1. - 4.5.2.9. otrzymują brzmienie: 

4.5.2.1. Zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej na połączeniach 

międzysystemowych dla: 

(1)  połączeń synchronicznych (równoległych), łączących system elektroenergetyczny 

Polski z systemami elektroenergetycznymi Czech, Słowacji i Niemiec, oraz 

(2)  połączeń niesynchronicznych (nierównoległych), łączących system 

elektroenergetyczny Polski z systemami elektroenergetycznymi Szwecji 

(połączenie SwePol Link) i Litwy (połączenie LitPol Link), 
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 wynikające z warunków pracy sieci, są wyznaczane zgodnie z metodyką NTC, 

przedstawioną w Załączniku nr 1 do niniejszej części IRiESP. 

4.5.2.2. Ograniczenia alokacji wspólne dla połączeń synchronicznych 

i niesynchronicznych, o których mowa w pkt 4.5.2.1, wynikające z kryteriów 

bezpieczeństwa pracy KSE, przy uwzględnieniu struktury i stanu technicznego 

jednostek wytwórczych, są wyznaczane celem: 

(1)  Spełnienia obowiązujących kryteriów w zakresie wymaganej rezerwy mocy 

dostępnej dla OSP, przy czym: 

 (1.1) W przypadku zdolności przesyłowych w kierunku eksportu (kierunek: 

z KSE), spełnione muszą być wymagania dotyczące rezerwy mocy OSP, 

w stosunku do zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe, 

określonej, dla poszczególnych horyzontów planistycznych, w pkt 4.3.4.10 

i 4.3.4.11 (1) IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci. 

(1.2) W przypadku zdolności przesyłowych w kierunku importu (kierunek: 

do KSE), spełnione muszą być wymagania, dotyczące poziomu nadwyżki 

całkowitego zapotrzebowania na moc do pokrycia przez JWCD cieplne nad 

sumą ich minimów technicznych, określone w pkt 4.3.4.11 (2) IRiESP - 

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci. 

(2)  Spełnienia ograniczeń wynikających z warunków pracy elektrowni i jednostek 

wytwórczych, zawężających swobodę zmian stanu pracy jednostek wytwórczych 

i dotyczących zakresu parametrów, stanu lub konfiguracji pracy jednostek 

wytwórczych, niezbędnych dla zapewnienia odpowiednich poziomów jakości 

i niezawodności ich pracy: 

 (2.1) Minimalny okres pracy ciągłej jednostki wytwórczej po zakończeniu 

remontu kapitalnego i średniego. 

 (2.2) Usztywniona praca jednostki wytwórczej w związku z wykonywanymi 

pomiarami. 

 (2.3) Minimalna liczba jednostek wytwórczych w ruchu w elektrowni. 

 (2.4) Minimalna liczba jednostek wytwórczych wynikająca z produkcji ciepła 

przez elektrownię. 

 (2.5) Maksymalna liczba jednostek wytwórczych uruchamianych jednocześnie 

w elektrowni. 

 (2.6) Wymóg pracy skrajnych jednostek wytwórczych w elektrowni w okresie 

silnych mrozów. 

(3)  Minimalizacji liczby odstawianych/uruchamianych jednostek wytwórczych 

w cyklu dobowym. 

4.5.2.3. OSP wyznacza ograniczenia alokacji zgodnie z pkt 4.5.2.2 i przekazuje NEMO w 

ramach udostępniania zdolności przesyłowych dla Jednolitego łączenia Rynków 

Dnia Następnego i Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego. 

4.5.2.4. Dla procesu rezerwowego, o którym mowa w pkt 4.5.2.6 (1.1), zdolności 

przesyłowe dla połączeń synchronicznych podlegają weryfikacji w zakresie 
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spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE, przy uwzględnieniu struktury 

i stanu technicznego jednostek wytwórczych, zgodnie z postanowieniami 

pkt 4.5.2.2, oraz możliwego wyniku Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego 

dla połączeń niesynchronicznych. 

4.5.2.5. Ograniczenia alokacji są wyznaczane jako maksymalne wartości, dla których 

spełnione są kryteria bezpieczeństwa pracy KSE. 

4.5.2.6. Udostępnianie zdolności przesyłowych, wyznaczanych zgodnie z pkt 4.5.2.1, na 

połączeniach międzysystemowych z sąsiednimi systemami przesyłowymi odbywa 

się: 

(1)  Dla połączeń synchronicznych łączących system elektroenergetyczny Polski 

z systemami elektroenergetycznymi Czech, Słowacji i Niemiec: 

 (1.1) W ramach skoordynowanych przetargów rocznych i miesięcznych oraz  

w procesie rezerwowym dla przetargów dobowych, prowadzonych przez 

Biuro Przetargów. 

 (1.2) W ramach rezerwacji zgodnie ze skoordynowaną procedurą alokacji 

zdolności przesyłowych dla Rynku Dnia Bieżącego, prowadzonej przez 

Biuro Alokacji ZPW (dotyczy wyłącznie połączeń elektroenergetycznych 

łączących Polskę i Słowację). 

 (1.3) W ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego. 

 (1.4) W ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego. 

(2)  Dla połączeń niesynchronicznych łączących system elektroenergetyczny Polski z 

systemami elektroenergetycznymi Szwecji (połączenie SwePol Link) i Litwy 

(połączenie LitPol Link): 

(2.1) W ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego. 

 (2.2) W ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego. 

4.5.2.7. Udostępnianie zdolności przesyłowych oraz ograniczeń alokacji odbywa się na 

podstawie metod alokacji zdolności przesyłowych opracowanych i podlegających 

zatwierdzeniu zgodnie z pkt 4.5.1.7. 

4.5.2.8. Udostępniane oraz alokowane zdolności przesyłowe dla przetargów rocznych 

i miesięcznych oraz procesów Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego 

i Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, publikowane są na platformie 

ENTSO-E. Dodatkowo na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl, 

publikowane są wielkości udostępniane w przetargach rocznych i miesięcznych. 

4.5.2.9. Realizacja wymiany międzysystemowej, dla uczestników rynku uprawnionych do 

korzystania z udostępnionych zdolności przesyłowych, odbywa się na podstawie 

grafików wymiany międzysystemowej albo grafików Jednolitego łączenia Rynków 

Dnia Następnego i Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego, przekazywanych 

do OSP za pośrednictwem systemu informatycznego OSP dedykowanego do 

obsługi wymiany międzysystemowej. 

 

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

Nr 94 (3339) 8 czerwca  2021 r. 

14


	111
	222



