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                                                                     Warszawa, dnia     10      stycznia 2017 r. 

   

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 

 
DRR.WRE.7128.2.2016.LK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 6 lit. c) i ust. 10 oraz w związku z art. 16 rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1222 (dalej: „rozporządzenie KE 2015/1222”) z dnia 24 lipca 2015 r. 
ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, s. 24) oraz 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.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), 

 

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

 

z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: Z-486-2016-60147, w sprawie zatwierdzenia metody 
przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, uzupełnionym pismem 
z dnia 17 listopada 2016 r., znak: Z-1040-DP-PR-WK.070.1.2016.2  

postanawiam 

zatwierdzić metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia 

(dalej: „metoda GLDP”) określoną w dokumencie wszystkich operatorów systemów 

przesyłowych (dalej: „OSP”) z dnia 13 maja 2016 r. zatytułowanym „Wniosek wszystkich 

OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, 

zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 

ograniczeniami przesyłowymi” (uwierzytelnione tłumaczenie na język polski) 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: Z-486-2016-6014728, uzupełnionym 

pismem z dnia 17 listopada 2016 r., znak: Z-1040-DP-PR-WK.070.1.2016.2 operator 

krajowego systemu przesyłowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE 

S.A.”), przedłożył do zatwierdzenia metodę GLDP w formie tłumaczenia przysięgłego 

dokumentu z dnia 13 maja 2016 r. zatytułowanego „Wniosek wszystkich OSP w sprawie 

metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, zgodnie z art. 16 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”. 

Oryginał powyższego dokumentu, zatytułowany: „All TSOs' proposal 

for a generation and load data provision methodology in accordance with Article 16 

of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline 

on capacity allocation and congestion management", został opracowany w języku 

angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 9 ust. 1 

rozporządzenia KE 2015/1222 i, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z wymogami 

art. 16 ust. 1 oraz art. 12 rozporządzenia KE 2015/1222,  przyjęty przez wszystkich 

operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych większością kwalifikowaną, 

zgodnie z zasadami głosowania określonymi w art. 9 tego samego rozporządzenia. PSE 

S.A. przyjęły ten dokument w dniu 9 czerwca 2016 r. i przedłożyły  Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) do zatwierdzenia. Niezwłocznie po 

opracowaniu PSE S.A. uzupełniły wniosek o uwierzytelnione tłumaczenie na język polski 

niezbędne do zatwierdzenia metody GLDP.   

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje: 

Zgodnie z pkt (4) preambuły rozporządzenia KE 2015/1222,  aby zrealizować jednolite 

łączenie rynków dnia następnego i dnia bieżącego, operatorzy systemu przesyłowego 

muszą w skoordynowany sposób wyznaczyć dostępne transgraniczne zdolności 

przesyłowe. W tym celu powinni oni ustanowić wspólny model sieci obejmujący szacunki 

dotyczące wytwarzania, obciążenia i stanu sieci w odniesieniu do każdej godziny. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia KE 2015/1222 w państwach członkowskich 

połączonych siecią energetyczną z innym państwem członkowskim wszyscy OSP 

uczestniczą w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego i dnia bieżącego. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 lit c) rozporządzenia KE 2015/1222 OSP ustanawiają  

i przeprowadzają wyznaczanie zdolności przesyłowych zgodnie z art. 14–30 tego 

rozporządzenia. 

W celu wykonania szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia OSP muszą 

opracować metodę GLDP określającą informacje, jakie mają być przekazywane OSP przez 

jednostki wytwórcze i jednostki dystrybucyjne. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia KE 

2015/1222 informacje te obejmują co najmniej: 

a) informacje związane z ich danymi technicznymi; 
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b) informacje związane z dostępnością jednostek wytwórczych i jednostek 

dystrybucyjnych;  

c) informacje związane z harmonogramem prac jednostek wytwórczych; 

d) odpowiednie dostępne informacje związane ze sposobem dysponowania 

jednostkami wytwórczymi. 

Metoda GLDP opracowana przez OSP ustanawia zakres  danych dotyczących wytwarzania 

i obciążenia wymagany przez OSP jako niezbędny do ustanowienia wspólnego modelu 

sieci. W szczególności metoda ta ustanawia przekazywane dane strukturalne 

(techniczne), rzadko zmieniające się dane oraz zmienne odnoszące się do wytwarzania, 

obciążenia, dystrybucji, operatorów zamkniętych systemów dystrybucyjnych, łączy 

stałoprądowych wysokiego napięcia (HVDC), wraz ze standardowymi terminami 

przekazywania tych informacji, wyczerpując wymagania zawarte we wskazanym 

powyżej art. 16 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia KE 2015/1222.    

Metoda umożliwia każdemu OSP we wskazanych w niej przypadkach uzyskanie tych 

danych od właścicieli odnośnych elementów sieci lub stron odpowiedzialnych 

za dostarczenie informacji. 

W związku z tym, że wnioskowana metoda nakłada obowiązki na właścicieli jednostek 

wytwórczych i jednostek dystrybucyjnych, które z reguły stanowią odrębne podmioty 

od samych OSP, regulatorzy musieli zwrócić uwagę, czy OSP nie nakładają na tych 

właścicieli nadmiernych obowiązków. 

Obowiązek wspólnego opracowania przez wszystkich OSP wniosku dotyczącego 

ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania 

i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci wynika z art.16 

ust. 1 rozporządzenia KE 2015/1222. Ponadto wniosek ten podlega konsultacjom zgodnie 

z art. 12 tegoż rozporządzenia i musi zawierać uzasadnienie żądania takich informacji 

w oparciu o jego cele. Wypełniając ten obowiązek wszyscy OSP za pośrednictwem ENTSO-

E poddali wersję roboczą wniosku publicznym konsultacjom przez jeden miesiąc od dnia 

4 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r. oraz zorganizowali warsztaty w dniu 18 lutego 

2016 r. Dokument stanowiący informację o zgłoszonych w ramach tych konsultacji 

uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia przez OSP został opublikowany na stronie 

internetowej ENTSO-E. 

W odniesieniu do konsultowanej wersji wniosku regulatorzy mieli następujące uwagi : 

• OSP żądają nadmiernej ilości danych od właścicieli jednostek wytwórczych  

i dystrybucyjnych; 

• Wniosek nie jest sformułowany poprawnie pod względem prawnym;  

• Nie jest jasne jakie dane mają być przekazywane przez właścicieli jednostek 

wytwórczych i dystrybucyjnych i czy nie są to dane nadmiarowe. 

Jednakże przedłożony organom regulacyjnym wniosek o zatwierdzenie metody GLDP 

został odpowiednio zmodyfikowany, w szczególności poprzez przyznanie OSP prawa, 

ale nie obowiązku, uzyskania minimalnych, niezbędnych danych dotyczących 
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wytwarzania i obciążenia, które nie są w inny sposób dostępne. Ponadto każdy OSP jest 

zobowiązany do konsultacji i ustanowienia zasad realizacji metody. 

Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporządzenia KE 2015/1222 w przypadku gdy zatwierdzenie 

warunków lub metod wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego, właściwe 

organy regulacyjne konsultują się ze sobą, ściśle ze sobą współpracują i prowadzą 

wspólną koordynację w celu osiągnięcia porozumienia. Efektem wzajemnych konsultacji, 

ścisłej współpracy i wspólnej koordynacji wszystkich organów regulacyjnych było 

osiągnięte porozumienie, że ustalona przez OSP metoda GLDP jest zgodna z wymaganiami 

rozporządzenia KE 2015/1222 i nie budzi zastrzeżeń jej stosowanie na poziomie 

krajowym. W tym, zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporządzenia KE 2015/1222 metoda określa 

ramy czasowe jej wdrożenia oraz opis jej oczekiwanego wpływu na cele tego 

rozporządzenia wskazane w jego art. 3. Porozumienie takie zostało osiągnięte poprzez 

Forum Organów Regulacyjnych (Energy Regulators’ Forum), co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w dokumencie z dnia 28 października 2016 r zatytułowanym „Approval 

by All Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’ Forum of the All TSO 

Proposal for Generation and Load Data Provision Methodology”.  

Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporządzenia KE 2015/1222 krajowe organy regulacyjne 

podejmują decyzje w zakresie przedłożonych warunków lub metod zgodnie z ust. 6, 7 i 8 

w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania warunków lub metod przez organ 

regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ 

regulacyjny. W przypadku metody GLDP termin podjęcia decyzji upływa 11 stycznia 

2017 r. 

Z okoliczności faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie wynika, że zachodzą 

przesłanki do zatwierdzenia proponowanej metody GLDP. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że proponowana metoda GLDP została 

uzgodniona przez wszystkie organy regulacyjne, a uzgodnienie to zostało poprzedzone 

wnikliwą analizą zaproponowanej metody, jej wpływu na uczestników rynku, jak również 

na cele rozporządzenia KE 2015/1222. Ponadto, w przedmiotowej sprawie należy 

wskazać, że za ustanowieniem jednolitej metody dostarczania danych dotyczących 

wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci 

przemawia zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes 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. 
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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: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących 
wytwarzania i obciążenia, zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 
2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 13 maja 2016 r. (tłumaczenie uwierzytelnione na język 
polski)  

 
 
 
 

/–/ Maciej Bando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
1.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 

2.   a/a   

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

/–/ Leszek Kukuła 
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