
                       Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. 

                     PREZES 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

  DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ 

DECYZJA 

Na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy 

systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE L 220 z 25.08.2017) oraz art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, 

ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku: 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych  

Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” 

z dnia 17 września 2018 r., znak: DP-PR-WK.7113.1.2017.24, zwanego dalej „Wnioskiem”, 

o zatwierdzenie propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy 

i prowadzenia ruchu KSE, opracowanej zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 5 

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

wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej 

(dalej: „Rozporządzenie (UE) 2017/1485”).  

zatwierdzam 

zakres wymiany danych z operatorami systemów dystrybucyjnych  

i ze znaczącymi użytkownikami sieci, o którym mowa w art. 6 ust. 4 lit. b) 

Rozporządzenia (UE) 2017/1485, określony przez Przedsiębiorstwo w dokumencie 

zatytułowanym: „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania 

pracy i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 września 2018 r., stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej decyzji 

z wyłączeniem punktu 3.4., zatytułowanego: Wymiana danych strukturalnych 

pomiędzy Wytwórcami a OSD.  
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UZASADNIENIE 

Rozporządzeniem (UE) 2017/1485 przyjęty został kodeks sieci ustanawiający wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Rozporządzenie zawiera 

szczegółowe wytyczne dotyczące:  wymogów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy 

systemu, zasad i zakresów odpowiedzialności odnośnie koordynacji i wymiany danych 

w zakresie planowania operacyjnego oraz pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego, 

zasad szkoleń i certyfikacji dla pracowników operatorów systemów, wymogów 

w zakresie koordynacji wyłączeń, wymogów w zakresie opracowywania grafików 

pomiędzy obszarami regulacyjnymi operatorów systemów przesyłowych, a także zasad 

mających na celu ustanowienie unijnych ram w zakresie regulacji mocy i częstotliwości 

oraz rezerw. Uregulowania zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2017/1485 mają na celu 

zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy, jakości częstotliwości i efektywnego 

wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i zasobów. 

Określony w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/1485 zakres stosowania zasad 

i wymogów rozporządzenia przez znaczących użytkowników sieci wskazuje 

na istniejące i nowe moduły wytwarzania energii, które są lub byłyby sklasyfikowane 

jako moduły typu B, C i D zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci 

dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 

(Dz. U.  UE  L 112  z 27.04.2016) (dalej: „Rozporządzenie (UE) 2016/631”) oraz decyzją 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) z dnia 16 lipca 2018 r., 

Nr DRE.WOSE.7128.184.3.2018.ZJ, zatwierdzającą progi mocy dla poszczególnych typów 

modułów wytwarzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że zasady 

i wymogi Rozporządzenia (UE) 2017/1485 mają zastosowanie do tych moduły 

wytwarzania energii, których wartość mocy maksymalnej, jest większa lub równa 

0,2 MW. Moduły wytwarzania energii typu A, tj. moduły o mocy wytwórczej równej lub 

większej od 0,8 kW i mniejszej od 0,2 MW, nie zostały objęte zakresem stosowania.  

Rozporządzenie (UE) 2017/1485 nałożyło w art. 5 ust. 1 na operatorów systemów 

przesyłowych (dalej: „OSP”) obowiązek opracowania warunków i metod wymaganych 

powyższym  rozporządzeniem i przedłożenia ich do zatwierdzenia właściwym organom 

regulacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 lub do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu 

przez państwo członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 4, w odpowiednich terminach 

przewidzianych w tym rozporządzeniu. W zawartym w art. 6 ust. 4 katalogu 

dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez podmiot wyznaczony przez państwo 

członkowskie, pod lit. b), znajduje się pozycja: „zakres wymiany danych z OSD  

i ze znaczącymi użytkownikami sieci zgodnie z art. 40 ust. 5”. Jednocześnie przyznając 

kompetencję do zatwierdzania tego dokumentu podmiotowi wyznaczonemu przez 

państwa członkowskie europejski prawodawca wskazał w art. 6 ust. 1, że: „wyznaczony 

podmiot musi być organem regulacyjnym, o ile państwo członkowskie nie postanowiło 

inaczej.”. 
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Zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 5 Rozporządzenia (UE) 2017/1485 OSP określa 

możliwość stosowania i zakres wymiany danych w porozumieniu z operatorami 

systemów dystrybucyjnych (dalej: „OSD”) i znaczącymi użytkownikami sieci, 

w następujących kategoriach: dane strukturalne zgodnie z art. 48, dane dotyczące 

grafików i prognoz zgodnie z art. 49, dane czasu rzeczywistego zgodnie z art. 44, 47 i 50 

oraz przepisy zgodnie z art. 51, 52 i 53. 

Pismem z dnia 17 września 2018 r., znak: DP-PR-WK.7113.1.2017.24 Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”), wyznaczone operatorem systemu 

przesyłowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przedłożyły organowi regulacji -

Prezesowi URE - do zatwierdzenia dokument: „Propozycja zakresu wymienianych 

danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, z dnia 13 września 

2018 r.  

W przedłożonym wniosku PSE S.A. poinformowały, że przedłożona propozycja 

podlegała konsultacjom z OSD i znaczącymi użytkownikami sieci oraz opiniowaniu 

z zainteresowanymi podmiotami. Proces ten przebiegał w dniach od 3 sierpnia 

do 3 września 2018 r., a został zainicjowany publikacją wstępnej propozycji zakresu 

wymiany danych na stronie internetowej PSE S.A., wraz z zaproszeniem do zgłaszania 

uwag. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji i opiniowania zostały rozpatrzone 

i odpowiednio uwzględnione w dokumencie przedłożonym do zatwierdzenia, a raport 

z konsultacji zawierający informacje o zgłoszonych uwagach i sposobie 

ich uwzględnienia, stanowił załącznik do Wniosku. 

 

Na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału Prezes URE ustalił  

co następuje. 

Rozporządzenie (UE) 2017/1485 ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu 

przesyłowego energii elektrycznej ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy, 

jakości częstotliwości i efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonego systemu 

i zasobów. Jako jedno z narzędzi służących temu celowi wskazane zostało opracowanie 

przez OSP zakresu wymiany danych z OSD i ze znaczącymi użytkownikami sieci. Zakres 

ten podlega indywidualnemu zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, o ile państwo 

członkowskie nie postanowiło inaczej, a więc w odniesieniu do terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie nie wprowadzone zostały odmienne uregulowania, 

organem właściwym do zatwierdzenia jest Prezes URE. 

PSE S.A., wyznaczone OSP na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wypełniły ciążący na 

nich obowiązek opracowując propozycję zakresu wymiany danych z OSD  

i ze znaczącymi użytkownikami sieci oraz przedkładając przy piśmie z dnia 17 września 

2018 r., znak: DP-PR-WK.7113.1.2017.24. Prezesowi URE do zatwierdzenia dokument 

„Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia 

ruchu KSE”, z dnia 13 września 2018 r. 

Publikując na stronie internetowej PSE S.A. propozycję zakresu wymiany danych dla 

potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE wraz z zaproszeniem do zgłaszania 
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uwag, a następnie rozpatrując i odpowiednio uwzględniając te uwagi w dokumencie 

przedłożonym do zatwierdzenia, krajowy operator systemu przesyłowego dopełnił 

obowiązku sformułowanego  w art. 40 ust. 5 Rozporządzenia (UE) 2017/1485, 

polegającego na opracowaniu tych zasad w porozumieniu z OSD i znaczącymi 

użytkownikami sieci. Przeprowadzając konsultacje PSE S.A. kierował się także zasadami 

określonymi w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, zamierzając nie tylko do spełnienia 

wymogu konsultacji z właściwymi OSD, ale także do zapewnienia proporcjonalności, 

niedyskryminacji, przejrzystości i uwzględnienia potencjalnych skutków dla innych 

systemów. 

Przeprowadzona w toku postępowania administracyjnego analiza poszczególnych 

zapisów zawartych w propozycji zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania 

pracy i prowadzenia ruchu KSE, przedłożonych do zatwierdzenia Prezesowi URE, 

wykazała, że zakres tego dokumentu wykracza w punkcie 3.4. poza zakres stosowania 

Rozporządzenia (UE) 2017/1485, o którym mowa w art. 2 ust. 1., ze względu na 

proponowane nałożenie obowiązku okresowego przekazywania danych strukturalnych 

(moc zainstalowana modułu) przez wytwórców posiadających moduł wytwarzania 

energii typu A. Tymczasem zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 5 okresowe przekazywanie 

danych o łącznej zagregowanej mocy wytwórczej, z podziałem na źródła energii 

pierwotnej, modułów wytwarzania energii typu A podlegających wymogom określonym 

w Rozporządzeniu (UE) 2016/631 oraz możliwie najdokładniejszego oszacowania mocy 

wytwórczej modułów wytwarzania energii typu A niepodlegających rozporządzeniu 

(UE) 2016/631 lub z niego wyłączonych, przyłączonych do jego systemu 

dystrybucyjnego, a także odnośnych informacji dotyczących ich zachowania pod kątem 

częstotliwości stanowi obowiązek OSD przyłączonego do systemu przesyłowego. Zatem 

to OSD są odpowiedzialni za zgromadzenie i jakość tych danych, a w celu realizacji tego 

obowiązku mogą zapewnić sobie regularny dostęp do aktualnych danych wytwórców 

posiadających moduł wytwarzania energii typu A w drodze dwustronnych uzgodnień, 

o ile dotychczas gromadzone przez OSD dane okażą się niewystarczające.  

Tego typu rozumowanie wzmacnia jeszcze uwaga zgłoszona w toku konsultacji przez 

jednego z jej uczestników, zawarta w „Raporcie z procesu konsultacji propozycji zakresu 

wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” 

dostarczonym Prezesowi URE przy Wniosku, kwestionująca zasadność nałożenia 

obowiązku m.in. na mikroźródła, ze względu na spodziewaną trudność 

w wyegzekwowaniu tych danych oraz wątpliwości dotyczące ich wiarygodności. Zatem 

ze względów praktycznych przepis ten mógłby pozostać martwy.  

Mając na względzie powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

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

Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym  

od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 
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i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.)]. Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji 

Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2.  Odwołanie od decyzji Prezesa URE 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 zł, zgodnie z 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, z późn. zm.). Strona może ubiegać się 

o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 

do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

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

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy 

– Kodeks 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 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego). 

 

         Prezes 

             Urzędu Regulacji Energetyki  

            z upoważnienia 

 

/-/ Adam Dobrowolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymuje: 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  
w dniu 17.09.2018 roku  

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 

 
 

/-/ Zofia Janiszewska 
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