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                                                                     Warszawa, dnia      13   grudnia 2017 r. 

   

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 
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D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 6 lit. a i ust. 9 oraz w związku z art. 17 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, dalej: „rozporządzenie 

FCA”) 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, 

 

zawartego w piśmie z dnia 6 lipca 2017 r., znak: Z-464-DP-PR-WK.070.2.2017.10, w sprawie 
zatwierdzenia metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, uzupełnionym 
pismem z dnia  1 grudnia 2017 r., znak: Z-790-DP-PR-WK.070.2.2017.34,  

postanawiam 

zatwierdzić metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (dalej: „metoda 

GLDPM”) określoną w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych (dalej: „OSP”) 

 z dnia 23 maja 2017 r. zatytułowanym „Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody 

przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” (uwierzytelnione tłumaczenie na język polski), 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia z dnia 6 lipca 2017 r., znak: Z-464-DP-PR-WK.070.2.2017.10, uzupełnionym pismem 

z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: Z-790-DP-PR-WK.070.2.2017.34 operator krajowego systemu 
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przesyłowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”), przedłożył do zatwierdzenia 

metodę GLDPM w formie tłumaczenia przysięgłego dokumentu z dnia 23 maja 2017 r. 

zatytułowanego „Propozycja wszystkich OSP  w sprawie metody przekazywania danych 

dotyczących wytwarzania i obciążenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 

 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji 

zdolności przesyłowych”. Oryginał powyższego dokumentu, zatytułowany: „All TSOs’ proposal for  

a generation and load data provision methodology in accordance with Article 17 of Commission 

Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity 

allocation", został opracowany w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter 

współpracy i po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 oraz art. 6 

rozporządzenia FCA, przyjęty przez wszystkich OSP większością kwalifikowaną zgodnie  

z zasadami głosowania określonymi w art. 4 ust. 2 tego samego rozporządzenia. PSE S.A. przyjęły 

ten dokument i przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) do 

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

polski niezbędne do zatwierdzenia metody GLDPM.   

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje: 

Projekt wniosku  metody GLDPM był konsultowany przez wszystkich OSP za pośrednictwem 

Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (dalej: „ENTSO-E”) 

przez miesiąc od 6 marca 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 17 ust 1 i art. 6 rozporządzenia 

FCA. Wniosek o zatwierdzenie metody GLDPM ostatni organ regulacyjny otrzymał w dniu  

5 września 2017 r. wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględniania uwag 

wniesionych w trakcie publicznych konsultacji. Wniosek zawiera proponowane terminy jego 

wdrożenia oraz opis przewidywanego wpływu na cele rozporządzenia FCA, zgodnie z art. 4 ust. 8 

rozporządzenia FCA. 

Artykuł 4 ust. 9 rozporządzenia FCA stanowi, że w przypadku, gdy zatwierdzenie warunków lub 

metod wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego, właściwe organy regulacyjne 

konsultują się między sobą, ściśle ze sobą współpracują i koordynują swe stanowiska w celu 

osiągnięcia porozumienia. Organy regulacyjne podejmują decyzje w zakresie przedłożonej metody 

GLDPM w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania metody GLDPM przez ostatni 

zainteresowany organ regulacyjny. Decyzja krajowa oparta na porozumieniu osiągniętym pomiędzy 

organami regulacyjnymi musi być w związku z powyższym wydana przez każdy organ regulacyjny 

do 5 marca 2018 r.   

Główne elementy metody GLDPM to: 

- Określenie wymagań dotyczących przekazywania danych dotyczących wytwarzania oraz 

obciążenia, potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci. Wspólny model sieci jest określony 

w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne 

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

L 197 z 25.07.2015, s. 24 ), (dalej: „rozporządzenie CACM”), jako ogólnounijny zbiór danych 

ustalonych między różnymi OSP opisujący główne parametry systemu elektroenergetycznego 

(wytwarzanie, obciążenia i topologia sieci) oraz zasady zmiany tych parametrów podczas 

wyznaczania zdolności przesyłowych. W szczególności metoda ta ustanawia 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 
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wymagania zawarte wart. 16 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia CACM zgodnie z art. 17 ust. 2 

rozporządzenia FCA.    

- Zapewnienie, że każdy OSP ma prawo, ale nie obowiązek, uzyskania tych danych od właściciela 

danego elementu sieci lub podmiotu odpowiedzialnego za dostarczanie informacji, w zależności od 

okoliczności: jeżeli dane są minimalnymi wymaganymi przez OSP dla zbudowania indywidulanego 

modelu sieci lub mają zasadnicze znaczenia dla ustanowienia wspólnego modelu sieci, a dane nie są 

już dostępne dla OSP na podstawie krajowych przepisów prawnych, postanowień umownych lub 

innego prawnie wiążącego mechanizmu, ani publicznie dostępna na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011, str. 1) 

- Ustalenie, że przekazywane są jedynie dane i terminy związane z procesem wspólnego modelu sieci 

oraz brak jest wpływu Metody GLDPM na obecne lub przyszłe obowiązki przekazywania danych lub 

terminy dotyczące innych procesów związanych z pracą systemów, jeżeli takie zobowiązania  

do przekazywania danych lub takie terminy mają podstawę w postaci przepisów prawa krajowego, 

uzgodnień umownych lub innego prawnie wiążącego mechanizmu.  

- Wymaganie od każdego z OSP, aby poinformował w terminie jednego miesiąca od zatwierdzenia 

metody GLDPM podmioty zobowiązane do przekazywania danych, jakie informacje i w jakach 

terminach są one zobowiązane podawać oraz aby przekazywał powyższe informacje do ENTSO-E 

 i przygotował projekt zasad realizacji, obejmujący kwestie praktyczne przekazywania informacji. 

Przepisy dotyczące danych, które są wymagane do wdrożenia metody GLDPM powinny zacząć 

obowiązywać od dnia 14 grudnia 2017 r.  lub przed upływem 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia, w 

zależności który termin będzie późniejszy.  

Wszystkie organy regulacyjne miały zastrzeżenia do konsultowanego projektu metody GLDPM  

w odniesieniu do wybranego przez OSP formatu wniosku. Projekt ten przewidywał wykorzystanie 

formatu zatwierdzonej na podstawie rozporządzenia CACM metody GLDPM z uzupełnieniem  

o odniesienia do rozporządzenia FCA oraz o wpływ długoterminowych praw na cele tego 

rozporządzenia. 

Organy regulacyjne (poza regulatorem brytyjskim) wskazały, że nie są w stanie zatwierdzić części 

metody, która została już zatwierdzona na podstawie rozporządzenia CACM, ponieważ mogłoby 

 to prowadzić w niektórych krajach do prawnego kwestionowania tej metody, podczas gdy metoda 

oparta na rozporządzeniu FCA nie powinna mieć na to wpływu. W związku z powyższym organy 

regulacyjne zwróciły się do OSP o zmianę metody GLDPM w takim zakresie, w jakim konieczne jest, 

aby wyłącznie uzupełniała ona metodę GLDPM z rozporządzenia CACM ramach określonych 

 w rozporządzeniu FCA.  

Propozycja OSP metody GLDPM przedłożona organom regulacyjnym została zmieniona tak, aby 

wymagała jedynie zatwierdzenia na podstawie przepisów rozporządzenia FCA. Organy regulacyjne 

zgodnie uważają, że metoda GLDPM zapewnia odpowiednią kontrolę oraz równowagę, poprzez 

zapewnienie OSP prawa, ale nie obowiązku, do żądania jedynie minimalnych i niezbędnych danych, 

które w innych wypadkach były by niedostępne oraz wymagając od każdego OSP konsultacji  

i ustalenia zasad wdrażania. Organy regulacyjne są zdania, że zarządzanie metodą GLDPM może być 

realizowane na poziomie krajowym. Organy regulacyjne są przekonane, że można żądać 

niezbędnych danych w sposób skuteczny i jednocześnie proporcjonalny, aby dostarczyć dane 

dotyczące wytwarzania oraz obciążenia wymagane do ustanowienia wspólnego modelu sieci dla 

długoterminowych przedziałów czasowych. W związku z powyższym organy regulacyjne, uważają, 

że metoda GLDPM spełnia wymogi rozporządzenia FCA. 
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Po zatwierdzeniu metody GLDPM przez wszystkie organy regulacyjne, odpowiedzialny OSP 

publikuje ją w Internecie zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporządzenia FCA i jest zobowiązany  

do dochowania terminów wdrożenia zawartych w art. 18  metody GLDPM. 

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wobec okoliczności faktycznych ustalonych  

w przedmiotowej sprawie, zachodzą przesłanki do zatwierdzenia metody GLDPM. Nadto należy 

wskazać, że za zatwierdzeniem tej metody zgodnie z wnioskiem strony przemawia zarówno jej 

interes, jak i słuszny interes społeczny. Wobec tego postanowiono orzec 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: „Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących 
wytwarzania i obciążenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 
września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności 
przesyłowych” z dnia 23 maja 2017 r. 

 

               /–/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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