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                                                                     Warszawa, dnia     6    listopada 2017 r. 

   

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

      Maciej Bando 

 

DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW  

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 6 lit. c oraz f w związku z ust. 8 i ust. 9 oraz w związku z art. 49 

oraz 59 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259  

z 27.09.2016, str. 42) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), 

 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

 

z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: Z/289-DP-PR-WK.070.2.2017.2, w sprawie o zatwierdzenie 

wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji zgodnie z  art. 49 rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej 

alokacji zdolności przesyłowych (dalej jako: „rozporządzenie FCA”) oraz w sprawie metody podziału 

kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji zgodnie z art. 59 

rozporządzenia FCA, uzupełnionego pismem z dnia 19 maja 2017 r., znak Z-414-DP-PR-

WK.070.2.2017.8., 

postanawiam 

zatwierdzić przedłożony wniosek w sprawie wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji 

zgodnie z art. 49 rozporządzenia FCA oraz metodę podziału kosztów ustanowienia, rozwoju  

i obsługi wspólnej platformy alokacji, zgodnie z art. 59 rozporządzenia FCA, określony  

w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych (dalej jako: „OSP”) z dnia 7 kwietnia 

2017 r. zatytułowanym „Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy 

alokacji (SAP) zgodnie z treścią art. 49 oraz w sprawie metody podziału kosztów zgodnie z treścią 

art. 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 ustanawiającego wytyczne dotyczące 

długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych”.  
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: Z/289-DP-PR-WK.070.2.2017.2, operator systemu 

przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) do zatwierdzenia wymagania dotyczące wspólnej platformy 

alokacji (dalej jako: „platforma SAP”) oraz metodę podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi 

wspólnej platformy alokacji (dalej jako: „metoda podziału kosztów”) określone w dokumencie 

wszystkich operatorów systemów przesyłowych z dnia 7 kwietnia 2017 r. zatytułowanym „Wniosek 

wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) zgodnie z treścią art. 49 

oraz w sprawie metody podziału kosztów zgodnie z treścią art. 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/1719 ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności 

przesyłowych”. Przedłożony do zatwierdzenia wniosek został przyjęty przez OSP jednogłośnie, 

zgodnie z zasadami głosowania określonymi w art. 4 ust. 2 rozporządzenia FCA. Powyższy dokument 

został przedłożony w wersji językowej oryginalnej (angielskiej) wraz z uwierzytelnionym 

tłumaczeniem na język polski.  

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje: 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia FCA w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia wszyscy OSP przedkładają wszystkim organom regulacyjnym wspólny 

wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zestawu wymagań jej dotyczących. 

We wniosku należy wskazać różne warianty ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zarządzania 

nią, w tym rozwijanie jej przez OSP lub przez osoby trzecie działające w ich imieniu. Należy zawrzeć 

w nim również ogólne zadania wspólnej platformy alokacji przewidziane w art. 50 rozporządzenia 

FCA oraz wymagania dotyczące zwrotu kosztów zgodnie z art. 59 rozporządzenia FCA. 

Wymagania dotyczące funkcjonowania wspólnej platformy alokacji zgodnie z art. 49 ust. 2 

rozporządzenia FCA muszą obejmować przynajmniej: 

a) granice obszaru rynkowego, które zgodnie z przewidywaniami wejdą w zakres działalności 

platformy; 

b) techniczną dostępność i niezawodność świadczonych usług; 

c) procesy operacyjne; 

d) produkty, które mają być oferowane; 

e) przedziały czasowe długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych; 

f) algorytmy i metody alokacji; 

g) zasady rozliczeń finansowych oraz zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów 

będących przedmiotem alokacji; 

h) ujednolicone ramy umów zawieranych z uczestnikami rynku; 

i) interfejsy wymiany danych. 

Z kolei zgodnie z art. 59 rozporządzenia FCA, który reguluje koszty utworzenia, rozwoju i obsługi 

wspólnej platformy alokacji, wszyscy OSP wydający długoterminowe prawa przesyłowe  

na wspólnej platformie alokacji ponoszą wspólnie koszty związane z utworzeniem i obsługą 

wspólnej platformy alokacji. W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia 

wszyscy OSP przedkładają wniosek dotyczący metody podziału tych kosztów 

 w sposób uzasadniony, efektywny i proporcjonalny, na przykład na zasadach podobnych do tych 
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określonych w art. 80 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 z 25.07.2015, s. 24). 

Wniosek wszystkich OSP o zatwierdzenie  platformy SAP oraz metody podziału kosztów, datowany 

na 7 kwietnia 2017 r., został dostarczony do ostatniego organu regulacyjnego w dniu 15 czerwca 

2017 r. łącznie z przedłożonym osobno dokumentem wyjaśniającym. Wniosek obejmuje 

harmonogram jego wdrożenia oraz opis wariantów ustanowienia oraz zarządzania platformą SAP 

zgodnie z art. 49 rozporządzenia FCA. Zawiera również opis, w jaki sposób koszty ustanowienia, 

rozwoju oraz obsługi platformy SAP będą dzielone zgodnie z art. 59 rozporządzenia FCA. Wszystkie 

organy regulacyjne zakładają, że odniesienia we wniosku do podziału kosztów pomiędzy 

„wszystkich OSP” w rzeczywistości oznaczają odniesienia do „wszystkich OSP wydających 

długoterminowe prawa przesyłowe na wspólnej platformie alokacji” zgodnie z art. 59 

rozporządzenia FCA. 

Artykuł 4 ust. 9 rozporządzenia FCA wymaga, aby właściwe organy regulacyjne konsultowały się 

między sobą, ściśle ze sobą współpracowały i koordynowały swe stanowiska w celu osiągnięcia 

porozumienia. Organy regulacyjne podejmują decyzje w zakresie przedłożonych warunków lub 

metod zgodnie z ust. 6 i 7 tego artykułu w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania warunków lub 

metod przez organy regulacyjne. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 rozporządzenia FCA odpowiedzialność za zatwierdzenie warunków lub 

metod, o których mowa w ust. 6 i 7 tego artykułu, spoczywa na każdym organie regulacyjnymi.  

Natomiast na podstawie z art. 4 ust. 6 lit c) oraz f)  rozporządzenia FCA wymagania dotyczące 

wspólnej platformy alokacji oraz metoda podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi 

wspólnej platformy alokacji podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne. 

Zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporządzenia FCA organy regulacyjne podejmują decyzje w zakresie 

przedłożonego wniosku w terminie sześciu miesięcy od dnia jego otrzymania przez ostatni organ 

regulacyjny. W związku z powyższym wszystkie organy regulacyjne są zobowiązane do podjęcia 

decyzji do 15 grudnia 2017 r. Po zatwierdzeniu platformy SAP oraz metody podziału kosztów przez 

właściwy organ regulacyjny, odpowiedzialny OSP publikuje je w Internecie zgodnie z art. 4 ust. 13 

rozporządzenia FCA i jest zobowiązany do dochowania terminów wymaganych przez art. 4 

platformy SAP oraz metody podziału kosztów. 

Główne elementy platformy SAP oraz metody podziału kosztów obejmują między innymi 

następujące zagadnienia: 

- Platforma SAP określa wymagania funkcjonalne konieczne dla uczestników rynku w celu 

dołączenia do platformy SAP i wyjaśnia procesy funkcjonowania, według których platforma SAP  

będzie działała. 

- Przedsiębiorstwo pod nazwą „Joint Allocation Platform” (dalej jako: „JAO”) będzie obsługiwało 

platformę SAP. JAO jest firmą usługową, której właścicielami i podmiotami obsługującymi są OSP.  

W zakres kompetencji Rady SAP wchodzi podejmowanie decyzji związanych z procedurami 

operacyjnymi i wypełnianiem zadań platformy SAP. 

- Utworzenie platformy SAP oraz jej zarządzanie przez Radę SAP będzie zgodne z postanowieniami 

Umowy o współpracy, która będzie opracowana zgodnie z zasadami zawartymi w platformie SAP  

i podpisana przez wszystkich właściwych OSP oraz Operatora SAP. 
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- Koszty platformy SAP będą dzielone pomiędzy właściwymi OSP, według różnych kombinacji 

dwóch następujących współczynników podziału kosztów: i) współczynnika „dla poszczególnych 

granic alokacji” oraz ii) współczynnika „dla poszczególnych OSP”. Powyższe współczynniki będą 

miały zastosowanie do różnych zadań platformy SAP, w tym kosztów bezpośrednich zadań i udziału 

związanych z nimi „pośrednich” wspólnych kosztów. Rozliczenie opłat w ramach platformy SAP jest 

zatwierdzane przez Radę SAP i określa kombinację współczynników podziału kosztów mających 

zastosowanie dla każdego zadania SAP. Rozliczenie opłat w ramach platformy SAP określa również 

proces dla każdego przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian. Sprawozdanie z rozliczenia opłat 

będzie przekazywane Radzie SAP każdego roku, włączając w to indywidualne opłaty OSP. Podejście 

do podziału kosztów z uwzględnieniem liczby OSP i liczby poszczególnych granic dąży do 

zapewnienia sprawiedliwego podziału kosztów, zwłaszcza w przypadku, gdy OSP z większą ilością 

granic musza  ponosić proporcjonalnie wyższy udział wspólnych kosztów.  

- Wszyscy OSP zapewniają działanie wspólnej platformy alokacji i jej zgodność z wymaganiami 

dotyczącymi jej funkcjonowania określonymi w art. 49 rozporządzenia FCA w terminie 12 miesięcy 

od daty zatwierdzenia platformy SAP oraz metody podziału kosztów. Połączenia wzajemne prądu 

stałego muszą działać i spełniać wymagania funkcjonalne w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

W oparciu o wnioski i dodatkowe wyjaśnienia dostarczone przez OSP wszystkie organy regulacyjne 

osiągnęły porozumienie, co do tego, że proponowany wniosek spełnia swoje cele i jest zgodny  

z wymaganiami funkcjonalnymi i zarządczymi określonymi w rozporządzeniu FCA. 

W szczególności organy regulacyjne uzyskały wyjaśnienia co do tego, że koszty zarówno pośrednie 

jak i bezpośrednie zostaną określone i przydzielone na zadania platformy SAP na podstawie czasu 

i stosowanej praktyki, upewniając się przy tym, że OSP ponoszą wyłącznie koszty JAO związane 

bezpośrednio z działaniem platformy SAP, ustanowieniem wszystkich produktów oraz 

indywidualnym wykorzystaniem wszystkich produktów przez poszczególnych OSP.  

Ponadto art. 14 platformy SAP oraz metody podziału kosztów (Prawo OSP do audytu) obejmuje 

prawo OSP do kwestionowania przypisania kosztów, jeżeli zostaną uznane za nieproporcjonalne.  

Wszystkie organy regulacyjne konsultowały między sobą, ściśle ze sobą współpracowały 

 i koordynowały swe stanowiska, aby osiągnąć porozumienie w kwestii platformy SAP oraz metody 

podziału kosztów, oceniając, że spełniają wymagania rozporządzenia FCA i w przedłożonej formie 

mogą być zatwierdzone przez wszystkie organy regulacyjne. Porozumienie to zostało osiągnięte na 

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

dokumencie z dnia 18 września 2017 r. zatytułowanym „Approval by All Regulatory Authorities 

Agreed at the Energy Regulators’ Forum of All TSO Proposal for Single Allocation Platform 

Methodology and SAP Cost Sharing Methodology”. 

Mając na względzie powyższe należy uznać, że z okoliczności faktycznych, ustalonych w niniejszej 

sprawie wynika, że zachodzą przesłanki do zatwierdzenia platformy SAP oraz metody podziału 

kosztów. Ponadto w przedmiotowej sprawie należy wskazać, iż za zatwierdzeniem platformy SAP 

oraz metody podziału kosztów przemawia zarówno interes społeczny, jaki i słuszny interes strony. 

Zatem orzekam 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 
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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: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) 
zgodnie z treścią art. 49 oraz w sprawie metody podziału kosztów zgodnie z treścią art. 59 
Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej 
alokacji zdolności przesyłowych”. 

 

               /–/ 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  

                  /–/ Łukasz Wychowaniec 
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