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PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 Maciej Bando 
 
DRR.WRE.7128.10.2018.LK                                       

 

DECYZJA 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 lit. b, w związku z art. 5 ust. 1 i art. 67 ust. 1 i art. 70 

rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.08.2017, s. 1), 

dalej jako: „rozporządzenie SO GL”, w zw. z art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 11b ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 i 771) oraz na 

podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), 

 

po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, 

zawartym w piśmie z dnia 1 marca 2018 r. (znak: DP-PR-WK.7113.1.2017.7) o zatwierdzenie 

propozycji dotyczącej metody tworzenia wspólnych modeli sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 

rozporządzenia SO GL, określonej w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja wszystkich OSP  

w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej” (tłumaczenie na język polski),  

w oryginalnym brzmieniu: ”All TSO’s proposal for a common grid model methodology in 

accordance with Articles 67(1) and 70(1) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 02 August 

2017 establishing a guideline on electricity transmissin system operation”, uzupełnionego pismem  

z dnia 14 maja 2018 r.  (znak: DP-PR-WK.7113.1.2017.12), 

 

 

 

postanawiam 

 

zatwierdzić propozycję dotyczącą metody tworzenia wspólnych modeli sieci zgodnie  

z art. 67 ust. 1 i art. 70 rozporządzenia SO GL, określoną w dokumencie zatytułowanym: 

„Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci zgodnie  

z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej”, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
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UZASADNIENIE 

 

 
Pismem z dnia 1 marca 2018 r. (znak:DP-PR-WK.7113.1.2017.7) operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Konstancinie Jeziornej, wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie propozycji dotyczącej metody 

tworzenia wspólnych modeli sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 rozporządzenia SO GL, 

określonej w dokumencie zatytułowanym: ”All TSO’s proposal for a common grid model 

methodology in accordance with Articles 67(1) and 70(1) of Commission Regulation (EU) 

2017/1485 of 02 August 2017 establishing a guideline on electricity transmissin system 

operation” (dalej jako: „propozycja”). Wniosek ten został uzupełniony  pismem z dnia 14 maja 

2018 r.  (znak: DP-PR-WK.7113.1.2017.12) zawierającym tłumaczenie przysięgłe na język polski 

powyższego dokumentu. Tytuł przetłumaczonego dokumentu: „Propozycja wszystkich OSP  

w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej”.   

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 rozporządzenia SO GL w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie tego 

rozporządzenia wszyscy operatorzy systemów przesyłowych wspólnie opracowują propozycję 

metody tworzenia wspólnych modeli sieci na następny rok z indywidualnych modeli sieci 

utworzonych zgodnie z art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia oraz ich zapisywania. Metoda musi 

uwzględniać i, w razie potrzeby, uzupełniać warunki ruchowe metody dotyczącej wspólnego 

modelu sieci, opracowanej zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia  

24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych  

i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej jako: „rozporządzenie (UE) 2015/1222”)  

i art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej jako: 

„rozporządzenie (UE) 2016/1719”), w odniesieniu do następujących elementów:  

a) terminy gromadzenia indywidualnych modeli sieci na następny rok w celu ich połączenia 

we wspólny model sieci i w celu zapisania indywidualnych i wspólnych modeli sieci;  

b) kontrola jakości indywidualnych i wspólnych modeli sieci będzie wdrożona w celu 

zapewnienia ich kompletności i spójności; oraz  

c) korygowanie indywidualnych i wspólnych modeli sieci, wdrożenie przynajmniej kontroli 

jakości, o której mowa w lit. b).  

 

Natomiast stosownie do art. 70 ust. 1 rozporządzenia SO GL w terminie sześciu miesięcy od wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia wszyscy operatorzy systemów przesyłowych wspólnie 

opracowują propozycję dotyczącą metody tworzenia wspólnych modeli sieci na następny dzień  

i bieżący dzień z indywidualnych modeli sieci oraz ich zapisywania. Metoda ta musi uwzględniać  

i, w razie potrzeby, uzupełniać warunki operacyjne metody dotyczącej wspólnego modelu sieci, 

opracowanej zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2015/1222, w odniesieniu do następujących 

elementów:  

a) określenie znaczników czasu;  
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b) terminy dotyczące gromadzenia indywidualnych modeli sieci, połączenia ich we wspólny 

model sieci i zapisywania indywidualnych i wspólnych modeli sieci; Terminy te muszą być 

zgodne z regionalnymi procesami ustanowionymi na potrzeby przygotowywania  

i uruchamiania działań zaradczych;  

c) wdrożenie kontroli jakości indywidualnych modeli i wspólnego modelu sieci w celu 

zapewnienia ich kompletności i spójności;  

d) korekta indywidualnych i wspólnych modeli sieci, wdrożenie przynajmniej kontroli jakości, 

o której mowa w lit. c); oraz  

e) posługiwanie się dodatkowymi informacjami dotyczącymi ustaleń operacyjnych,  

np. nastaw zabezpieczeń lub automatyk zabezpieczeniowych, jednokreskowych 

schematów sieci oraz konfiguracji stacji w celu zarządzania bezpieczeństwem pracy.  

 

Z kolei na podstawie art. 70 ust. 4 rozporządzenia SO GL wszystkie uprzednio uzgodnione 

działania zaradcze są uwzględniane w indywidualnych modelach sieci na następny dzień i bieżący 

dzień i są wyraźnie odróżniane od generacji wprowadzanej i odbieranej ustalonej zgodnie z art. 40 

ust. 4 tego rozporządzenia oraz od topologii sieci bez zastosowania działań zaradczych. 

 

Mając na względzie powyższe przepisy oraz przepisy art. 6 ust. 6, art. 64, art. 65-68, art. 69 oraz 71 

rozporządzenia SO GL wszyscy operatorzy systemów przesyłowych wspólnie  opracowali 

dokument zawierający propozycję dotyczącą metody tworzenia wspólnego modelu sieci zgodnie  

z powyżej zacytowanymi przepisami, zatytułowany: ”All TSO’s proposal for a common grid model 

methodology in accordance with Articles 67(1) and 70(1) of Commission Regulation (EU) 

2017/1485 of 02 August 2017 establishing a guideline on electricity transmissin system 

operation”.  

 

Stosownie do art. 11 ust. 1 rozporządzenia SO GL przedmiotowa propozycja została skonsultowana 

przez wszystkich operatorów z zainteresowanymi stronami, w tym właściwymi organami każdego 

państwa członkowskiego. Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 6 listopada do dnia  

6 grudnia 2017 r. 

 

Następnie propozycja dotycząca metody tworzenia wspólnego modelu sieci (ostateczna wersja 

datowana na dzień 12 lutego 2018 r.) została przekazana organom regulacyjnym wraz z odrębnym 

dokumentem zawierającym należyte uzasadnienie przyczyn uwzględnienia lub nieuwzględnienia 

uwag będących wynikiem konsultacji. Ostatni organ regulacyjny otrzymał przedmiotową 

propozycję w dniu 21 marca 2018 r. 

 

Tym samym operatorzy wypełnili obowiązek wynikający z art 5 ust. 1 rozporządzenia SO GL, 

zgodnie z którym operatorzy systemów przesyłowych opracowują warunki i metody wymagane 

niniejszym rozporządzeniem i przedkładają je do zatwierdzenia właściwym organom 

regulacyjnym (…), w odpowiednich terminach przewidzianych w rozporządzeniu. 

 

Przedłożona propozycja określa ponadto proponowane ramy czasowe wdrożenia metody oraz 

opis jej przewidywanego wpływu na realizację celów określonych w tym rozporządzeniu. 

 

 

Stosownie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia SO GL każdy organ regulacyjny zatwierdza warunki lub 

metody opracowane przez OSP zgodnie z ust. 2 i 3 tego artykułu. Z kolei na podstawie art. 6 ust. 2 
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rozporządzenia SO GL propozycje dotyczące metody tworzenia wspólnych modeli sieci zgodnie  

z art. 67 ust. 1 i art. 70 rozporządzenia podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy 

regulacyjne Unii, a państwo członkowskie może przedstawić odpowiedniemu organowi 

regulacyjnemu opinię na ich temat. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 7 rozporządzenia SO GL 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 swoje stanowiska 

w celu osiągnięcia porozumienia.  

 

Efektem wzajemnych konsultacji, ścisłej współpracy i wspólnej koordynacji wszystkich organów 

regulacyjnych Unii Europejskiej zostało osiągnięte porozumienie. Porozumienie osiągnięto  

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

odzwierciedlenie w dokumencie z dnia 11 czerwca 2018 r. zatytułowanym „Approval by All 

Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’ Forum on the All TSO,s Proposal for  

a Common Grid Model Methodology (CGMM) in Accordance with Article 67(1) and Article 70 of 

Commission Regulation (EU) 2017/1485 Establishing a Guideline on Electricity Transmission 

System Operation”.  

 

W opinii wszystkich organów regulacyjnych wyrażonej w powyższym dokumencie, przedłożona 

propozycja zasadniczo spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia SO GL,  

w szczególności art. 67 ust. 1 i art. 70 tego rozporządzenia.  

Jednakże, zdaniem organów regulacyjnych propozycja mogłaby być udoskonalona, w dwóch 

punktach: 

1) kontrola jakości: przepisy art. 67 ust. 1 lit. b, art. 70 ust. 1 lit. c oraz art. 71 rozporządzenia 

SO GL stanowią, że propozycja metody tworzenia wspólnych modeli sieci powinna 

uwzględniać warunki dot. kontroli jakości indywidualnych i wspólnych modeli sieci, 

podczas gdy art. 23 propozycji wskazuje, że te warunki będą określone przez operatorów 

systemów przesyłowych w późniejszym czasie; zdaniem organów regulacyjnych 

propozycja metody powinna określać te warunki; 

2) elementy sieci: przepis art. 5 ust. 1 propozycji określa dane, które mają być zawarte w 

indywidualnych modelach sieci i nakłada na wszystkich operatorów systemów 

przesyłowych obowiązek uwzględnienia wszystkich elementów sieci powyżej 220 kV, ale 

dodanie dodatkowych elementów sieci poniżej 220 kV pozostawia się w gestii każdego 

operatora systemu przesyłowego; organy regulacyjne uważają, że operatorzy mogą nie 

dodawać niektórych elementów sieci o napięciu poniżej 220 kV (celowo lub nie), które 

mogłyby mieć wpływ na przepływy transgraniczne, i oceniają, że można by poprawić 

przejrzystość w tym zakresie. 

 

 

Ponadto organy regulacyjne zauważają, że proponowana metoda uwzględnia i uzupełnia 

metodologię opracowaną zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2015/1222 i art. 18 

rozporządzenia (UE) 2016/1719, jednak nadal występują pewne niespójności między 

poszczególnymi wersjami. 

 

W związku z tym organy regulacyjne są zdania, że metodologie trzech wspólnych modeli sieci, po 

ich zatwierdzeniu, mogłyby zostać zmienione w celu uzyskania tylko jednej skonsolidowanej 
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metodologii, która będzie zgodna z przepisami trzech rozporządzeń. Organy regulacyjne 

przeprowadziły konsultacje z operatorami systemów przesyłowych, którzy zgadzają się, że 

połączenie tych metodologii jest korzystne. Takie wnioski o zmianę w celu uzyskania 

skonsolidowanej metody tworzenia wspólnego modelu sieci mogą być składane przez OSP lub 

organy regulacyjne zgodnie z art. 9 ust. 13 rozporządzenia (UE) 2015/1222, art. 4 ust. 12 

rozporządzenia (UE) 2016/1719 i art. 7 ust. 4 rozporządzenia SO GL i mogą również stanowić 

okazję do dodania wymienionych powyżej punktów wymagających poprawy. 

 

Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji. 

 

 

Załącznik nr 1: Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci 

zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 

2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim pośrednictwem, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne  

w związku z art. 47946 pkt 1 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego – j. t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155 ze zm.). 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).  

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych  

(art. 32 ust. 3 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 2018 r. poz. 300 ze zm.). Opłatę uiszcza się na 

konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do 

przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz  

o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, 

stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec  

się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). 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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
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5. 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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

 
 
 
 

/–/ 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  
                                        

/–/ Joanna Pawłowska 
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