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PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 5 i ust. 7 lit. a i b oraz ust. 10 i 12 w związku z art. 20 ust. 2 i 7 

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 197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako „rozporządzenie CACM”) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1257 ze zm., dalej jako: „KPA”), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629  

i 1637, dalej jako: „PE”) 

po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej  

z siedzibą Konstancinie-Jeziornie,  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

sformułowanego w piśmie z 15 września 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.40, 

o zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie 

wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic1, uzupełnionego pismem z dnia  

14 grudnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.58, pismem z dnia 18 maja 2018 r.,  znak: 

DP-PR-WK.070.1.2016.83, pismem z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: DP-

PR.WK.070.1.2016.88, pismem z dnia 5 października 2018 r., znak: DP-

PR.WK.070.1.2016.100 oraz pismem z dnia 18 października 2018 r., znak: DP-

PR.WK.070.1.2016.101, 

postanawiam 

1. zatwierdzić wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie 

wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic zawartą w dokumencie zatytułowanym 

„Metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności 

                                                           

1 Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zostały ustalone decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (opublikowaną na stronie internetowej ACER: 
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%200
6-2016%20on%20CCR.pdf), zgodnie z art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia CACM. 
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przesyłowych Baltic” z dnia 3 października 2018 r. (tłumaczenie przysięgłe na język 

polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

2. zatwierdzić zastosowanie podejścia opartego na skoordynowanych zdolnościach 

przesyłowych netto w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic; 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 15 września 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.40, strona postępowania 

administracyjnego – operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Spółka Akcyjna (dalej jako: „PSE S.A.”) z siedzibą Konstancinie-Jeziornie wystąpiła 

do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”)  

z wnioskiem o zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej 

jako: „CCM”, „metoda”) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic (dalej jako: 

„region Baltic”). Metoda podlegała konsultacjom zgodnie z art., 12 rozporządzenia CACM 

Organy regulacyjne regionu Baltic nie były skłonne zatwierdzić CCM 

w proponowanym kształcie m.in. z powodu zbyt dużej niejasności metody, braku niektórych 

koniecznych parametrów oraz braku szczegółowych opisów proponowanych procedur. We 

wniosku dotyczącym CCM, zdaniem organów regulacyjnych regionu Baltic, brakowało 

szczegółowego opisu wybranego podejścia do wyznaczania zdolności przesyłowych jasno 

wykazującego, że zastosowanie metody wyznaczania zdolności przesyłowych w oparciu  

o podejścia FBA nie byłoby bardziej efektywne niż podejście oparte na skoordynowanych 

zdolnościach przesyłowych netto. CCM nie zawierała również właściwych definicji 

powiązanych z wypełnieniem wymagań określonych w art. 3 rozporządzenia CACM. Organy 

regulacyjne regionu Baltic uznały ponadto, że metoda nie wyjaśnia dostatecznie wpływu 

wyznaczania zdolności przesyłowych z krajami trzecimi na proces wyznaczania zdolności 

przesyłowych w ramach regionu Baltic i jego wewnętrznych granic.  

Wyrazem powyższego było wezwanie z dnia 19 marca 2018 r., znak: 

DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW, w którym Prezes URE w uzgodnieniu z pozostałymi 

regulatorami regionu Baltic, zgodnie z art. 9 ust. 12 rozporządzenia CACM, wezwał OSP 

regionu Baltic do poprawienia metody w terminie 2 miesięcy od daty zażądania zmian. 

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 12 rozporządzenia CACM w przypadku gdy jeden lub większa 

liczba organów regulacyjnych zażąda wprowadzenia zmiany przed zatwierdzeniem 

warunków lub metod przedłożonych zgodnie z ust. 6, 7 i 8, odpowiedni OSP lub NEMO 

przedkładają wniosek dotyczący zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia  

w terminie dwóch miesięcy od daty zażądania wprowadzenia zmiany przez organy 

regulacyjne. Właściwe organy regulacyjne podejmują decyzję w sprawie zmienionych 

warunków lub metod w terminie dwóch miesięcy od daty ich przedłożenia[…].  

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 18 maja 2018 r.  PSE S.A. przedłożyła 

zmienioną metodę opracowaną przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych 

(dalej jako: „OSP”) regionu Baltic. 
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Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. PSE S.A. w porozumieniu ze wszystkimi OSP regionu 

Baltic złożyła korektę odpowiedzi na wezwanie organów regulacyjnych regionu Baltic  

w związku z omyłką w zakresie wypełnienia żądania do zmiany metody. 

Organy regulacyjne regionu Baltic w ramach wykonania obowiązku wynikającego z art. 9 

ust. 10 rozporządzenia CACM, konsultowały się między sobą, ściśle ze sobą współpracowały 

i koordynowały swoje stanowiska w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii złożonego 

przez OSP wniosku o zatwierdzenie CCM. W wyniku tej współpracy organy regulacyjne 

regionu Baltic uznały, że metodyka spełnia wymogi określone w rozporządzeniu CACM poza  

jednym wymogiem dotyczącym określenia ram jej wdrożenia. Organów regulacyjne regionu 

Baltic uznały, że nie mogą zatwierdzić CCM bez dodatkowego wyjaśnienia kwestii terminów 

implementacji, którą OSP regionu Baltic uzależnili od wdrożenia metody koordynowanego 

redysponowania i zakupów przeciwnych zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia CACM, 

metody podziału kosztów  redysponowania i zakupów przeciwnych zgodnie z art. 74 ust. 1 

rozporządzenia CACM oraz zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne państw 

bałtyckich i wdrożenie warunków i metody wyznaczania, udostępniania i alokowania 

międzyobszarowych  zdolności przesyłowych  z krajami trzecimi dla granic państw 

bałtyckich i krajów trzecich (Estonia-Rosja, Łotwa-Rosja, Litwa-Białoruś, Litwa- Rosja 

(obwód kaliningradzki).  

Mając powyższe na uwadze organy regulacyjne regionu Baltic na podstawie art. 8 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L 

211/21 z dnia 14 sierpnia 2009 r., dalej: „rozporządzenie 713/2009”) zwróciły się  

z wspólnym wnioskiem do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej 

jako: „ACER”) o przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

713/2009 o trzy miesiące. ACER decyzją numer 09/20182 z dnia 28 sierpnia 2018 r.  

przedłużyła ten termin zgodnie z wnioskiem, to jest o trzy miesiące – do dnia 23 

października 2018 r.  

Pismem z dnia 3 września 2018 r. Prezes URE zawiadomił PSE S.A. o decyzji ACER 

przedłużającej termin na wydanie decyzji w przedmiocie CCM przez organy regulacyjne 

regionu Baltic. 

PSE S.A. pismem z dnia 5 października 2018 r. przedłożyła zmieniony wniosek  

o zatwierdzenie CCM uwzględniający ustalenia pomiędzy organami regulacyjnymi, OSP  

i właściwymi ministerstwami krajów bałtyckich. Ustalenia te mają gwarantować wdrożenie 

metodyk, od których OSP warunkowali implementację CCM. Metoda ta została sporządzona 

w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 9 

                                                           

2 Decyzja Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki numer 09/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. została 
opublikowana na stronie internetowej ACER w dniu 31 sierpnia 2018 r.: 
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2009-
2018%20on%20extension%20for%20Baltic%20CCM.pdf 
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ust. 1 rozporządzenia CACM. PSE S.A. uzupełniła wniosek pismem z dnia 18 października 

2018 r. o tłumaczenie CCM na język polski. 

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

Stosownie do art. 9 ust. 1 rozporządzenia CACM OSP opracowują warunki i metody 

konieczne na podstawie rozporządzenia CACM i w odpowiednich terminach określonych 

w rozporządzeniu CACM przedkładają je właściwym organom regulacyjnym 

do zatwierdzenia. Art. 20 ust. 2 rozporządzenia CACM stanowi, że najpóźniej 10 miesięcy od 

zatwierdzenia wniosku dotyczącego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie 

z art. 15 ust. 1 wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych 

składają wniosek dotyczący wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności 

przesyłowych w ramach odpowiedniego regionu. Wniosek podlega konsultacjom zgodnie  

z art. 12[…] Wedle art. 9 ust. 7 lit. a rozporządzenia CACM wniosek dotyczący wspólnej 

metody wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 20 ust. 2 tego rozporządzenia 

podlega zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu.  

Ponadto stosownie do art. 20 ust. 7 rozporządzenia CACM OSP mogą wspólnie wnioskować 

do właściwych organów regulacyjnych o zastosowanie podejścia opartego na 

skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto w regionach i na granicach obszarów 

rynkowych niewymienionych w ust. 2–4, jeżeli zainteresowani OSP są w stanie wykazać, że 

stosowanie metody wyznaczania zdolności przesyłowych w oparciu o podejście FBA nie 

byłoby na razie bardziej efektywne niż podejście oparte na skoordynowanych zdolnościach 

przesyłowych netto przy założeniu tego samego poziomu bezpieczeństwa pracy w danym 

regionie. Wedle art. 9 ust. 7 lit. b rozporządzenia CACM wniosek w powyższej sprawie 

podlega zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu. 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia CACM, każdy organ regulacyjny zatwierdza warunki 

lub metody stosowane do wyznaczania lub określenia jednolitego łączenia rynków dnia 

następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, opracowane przez OSP. Organy 

te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod określonych w art. 9 ust. 6, 7 

i 8 rozporządzenia CACM, w tym za zatwierdzenie procedur rezerwowych 

w poszczególnych regionach wyznaczania zdolności przesyłowych. Wedle art. 9 ust. 10 

rozporządzenia CACM 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. Stosownie do art. 9 ust. 11 rozporządzenia CACM w przypadkach, w których 

organy regulacyjne nie osiągną porozumienia w terminie sześciu miesięcy od dnia 

otrzymania warunków przez ostatni zainteresowany organ regulacyjny, decyzję w sprawie 

przedstawionych wniosków dotyczących ustanowienia warunków podejmuje ACER.  

Organy regulacyjne regionu Baltic w ramach wykonania obowiązku wynikającego z art. 9 

ust. 10 rozporządzenia CACM, konsultowały się między sobą, ściśle ze sobą współpracowały 

i koordynowały swoje stanowiska w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii złożonego 

przez OSP wniosku o zatwierdzenie procedur rezerwowych.  
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Zmieniony wniosek w przedmiocie CCM uwzględnia żądania organów regulacyjnych 

regionu Baltic określone w wezwaniu z dnia 19 marca 2018 r. W zakresie zastosowania 

podejścia opartego na skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto, w połączeniu  

z opracowaniem dotyczącym technicznej możliwości wprowadzenie rozwiązania FBA  

w regionie Baltic (zwarte w piśmie PSE S.A. z dnia 14 lipca 2017 r., znak: DM-

PR.083.3.2016.2) wykazuje, że stosowanie metody wyznaczania zdolności przesyłowych  

w oparciu o podejście FBA nie byłoby na razie bardziej efektywne niż podejście oparte na 

skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto przy założeniu tego samego poziomu 

bezpieczeństwa pracy w regionie Baltic.  

W zakresie ram wdrożenia uwzględnia treść porozumienia organów regulacyjnych krajów 

bałtyckich w zakresie likwidacji gwarantowanych zdolności przesyłowych na granicy 

litewsko-białoruskiej, która w ocenie organów regulacyjnych regionu Baltic dają gwarancję, 

że zdolności przesyłowe w regionie Baltic nie będą redukowane w wyniku zdolności 

wyznaczonych dla wymiany z krajami trzecimi. W konsekwencji umożliwia to dalszą pracę 

nad metodami koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych zgodnie z art. 35 

ust. 1 rozporządzenia CACM, metody podziału kosztów  redysponowania i zakupów 

przeciwnych zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia CACM oraz metody wyznaczania, 

udostępniania i alokowania międzyobszarowych zdolności przesyłowych z krajami trzecimi 

dla granic państw bałtyckich i krajów trzecich (Estonia-Rosja, Łotwa-Rosja, Litwa-Białoruś, 

Litwa- Rosja (obwód kaliningradzki). 

W związku z powyższym organy regulacyjne regionu Baltic są zdania, że w wystarczający 

sposób zostało uprawdopodobnione, że wskazane wyżej metody zostaną wdrożone i CCM 

zawarta w dokumencie z dnia 3 października 2018 r. zatytułowanym „Metody wyznaczania 

zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic” zasługuje na 

zatwierdzenie. 

Ostatecznie porozumienie organów regulacyjnych regionu Baltic zostało osiągnięte poprzez 

jednogłośne przyjęcie dokumentu z dnia 17 października 2018 r. zatytułowanego: „ Position 

Paper by all Baltic Capacity Calculation Region National Regulatory Authorities on the All 

Baltic Capacity Calculation Region Transmission System Operators Proposal for the Capacity 

Calculation Methodology in Accordance with Article 20(2) of the Commission Regulation (EU) 

2015/1222 of 24 July 2015 Establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion 

Management”. Wniosek o zatwierdzenie CCM w obecnym kształcie jest zdaniem organów 

regulacyjnych regionu Baltic zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu CACM, 

a w szczególności spełnia kryteria wymienione w art. 9 ust. 9  i art. 20 - 26  rozporządzenia 

CACM oraz wypełnia cele współpracy w zakresie alokacji zdolności przesyłowych  

i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określone w art. 3 rozporządzenia CACM.   

W wyniku powyższego wszystkie organy regulacyjne regionu Baltic uznały, że przedłożony 

przez OSP zmieniony wniosek powinien zostać zatwierdzony. 

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

w sprawie oraz po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, zachodzą przesłanki 
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do zatwierdzenia metody. Nadto należy wskazać, że za zatwierdzeniem metody przemawia 

zarówno interes strony, 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 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, t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm., dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy 
doręczyć 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 KPC). 

3. Odwołanie od decyzji 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, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300 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. 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). 

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 KPA). 

 

Załącznik nr 1:  

„Metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności 

przesyłowych Baltic” z dnia 3 października 2018 r. 

/–/Maciej Bando 

   

 

Otrzymują: 

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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