Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr inż. Rafał Gawin
DRR.WAR.770.44.2020.BPe
DECYZJA
Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 247, z późn. zm., dalej „ustawa”) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
z dnia 24 listopada 2020 r. (znak: Z-297-DS-WG-WM.070.1.2020.16), o zmianę decyzji
administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) z
dnia 30 marca 2018 r. z późn. zm., zatwierdzającej Regulamin rynku mocy (dalej
„Regulamin”), poprzez wprowadzenie do Regulaminu zmian określonych w opracowanej
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.” lub „Operator”) Karcie
aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu
postanawiam
1. zmienić decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes
URE”) z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) zatwierdzającą
Regulamin rynku mocy, zmienioną następnie decyzją Prezesa URE z dnia 4 września
2020 r. (znak: DRR.WAR.770.30.2020.BPe), poprzez zatwierdzenie wprowadzonych
do Regulaminu zmian określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020
Regulaminu, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr
RRM/Z/2/2020 Regulaminu zgodnie z wnioskiem strony, tj. po upływie 30 dni
kalendarzowych od dnia zawiadomienia przez PSE S.A. o przyjęciu zmiany
Regulaminu przez Prezesa URE w drodze prawomocnej decyzji administracyjnej
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zatwierdzającej te zmiany, z wyłączeniem zasad wykonania obowiązku mocowego
oraz rozliczeń na rynku mocy, które wchodzą od 1 stycznia 2021 r. oraz z
wyłączeniem zasad monitorowania stanu zaawansowania inwestycji, które wchodzą
od 1 lipca 2021 r.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 24 listopada 2020 r. (znak: Z-297-DS-WG-WM.070.1.2020.16), Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w
myśl art. 2 ust. 1 pkt 27 ustawy o rynku mocy, przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Prezesa URE (znak:
DRR.WAR.7120.1.2018) z dnia 30 marca 2018 r. z późn. zm., zatwierdzającej Regulamin
rynku mocy, dotyczący wprowadzenia do Regulaminu zmian określonych w Karcie
aktualizacji Nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy.
PSE S.A. opracowało projekt zmiany Regulaminu rynku mocy, zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2
ustawy o rynku mocy i poddało go konsultacjom w terminie od dnia 8 października do dnia
22 października 2020 r., w toku których zgłoszono uwagi. Zostały one przedstawione
Prezesowi URE wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.
Zmiana Regulaminu rynku mocy podyktowana jest koniecznością doprecyzowania
postanowień i wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z procesami:
certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji, zastąpienia jednostek redukcji zapotrzebowania
planowanych, monitorowania umów mocowych, wykonywania obowiązku mocowego oraz
rozliczeń na rynku mocy.
Ponadto, postanowienia Regulaminu zostały zmodyfikowane tak, aby odpowiadać
rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia
finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (Dz.
U. poz. 1730) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie
wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania
transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. poz. 1455).
Pismem z dnia 21 grudnia 2020 r., znak: DRR.WAR.770.44.2020.BPe, Prezes URE przekazał
Ministrowi Klimatu i Środowiska projekt decyzji Prezesa URE wraz z projektem Karty
aktualizacji Nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy, celem dokonania uzgodnienia
Regulaminu, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o rynku mocy.
Jednocześnie, w piśmie z 23 grudnia 2020 r. (znak: 1992-DS.-WG-WM.070.1.2020.19), PSE
S.A. zrezygnowały z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w
aktach przedmiotowej sprawy.
Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r., znak: DEL-WTE.051.2.2020.PK, Minister Klimatu
i Środowiska, dokonał uzgodnienia zmiany Regulaminu rynku mocy polegającej na
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zatwierdzeniu zmian określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu
rynku mocy, a w uzasadnieniu wskazał, że:
Po przeprowadzeniu analizy projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu
rynku mocy, należy uznać, że Regulamin rynku mocy, po uwzględnieniu planowanych zmian
w brzmieniu z dnia 19 listopada 2020 r. spełnia wymogi określone w art. 83 ustawy o rynku
mocy, co daje podstawę do jego zatwierdzenia.
Pismem z dnia 29 grudnia 2020 r., znak: DRR.WAR.770.44.BPe, Prezes URE powiadomił PSE
S.A. o zakończeniu postępowania dowodowego w niniejszej sprawie.
W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje:
Obowiązek opracowania przez Operatora zmiany Regulaminu rynku mocy podyktowany
jest koniecznością doprecyzowania postanowień i wyjaśnieniu wątpliwości
interpretacyjnych związanych z procesami: certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji,
zastąpienia jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych, monitorowania umów
mocowych, wykonywania obowiązku mocowego oraz rozliczeń na rynku mocy.
Ponadto, postanowienia Regulaminu zostały zmodyfikowane tak, aby odpowiadać
rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia
finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (Dz.
U. poz. 1730) oraz rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie
wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania
transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. poz. 1455).
Zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy
obejmują:
a) doprecyzowanie i ujednolicenie zasad związanych z wykazywaniem umocowania do
reprezentowania uczestników rynku mocy w poszczególnych procesach rynku
mocy;
b) doprecyzowanie postanowień dotyczących zawartości wniosku o certyfikację oraz
wniosku o zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, w tym
sposobu wyznaczania parametrów wskazywanych w tych wnioskach;
c) aktualizację i uproszczenie procedury monitorowania umów mocowych, w tym
umożliwienie wprowadzania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
poszczególnych etapach procesu oraz uproszczenie procedury monitorowania stanu
zaawansowania inwestycji poprzez: usunięcie postanowień dotyczących
przedkładania planów naprawczych oraz dokonanie zmian we wzorach
dokumentów i oświadczeń składanych w ramach procesu monitorowania umów
mocowych;
d) doprecyzowanie postanowień dotyczących wykonywania obowiązku mocowego w
okresie zagrożenia, przeprowadzania testowego okresu zagrożenia oraz
wykazywania demonstracji, a także określenie zasad przekazywania informacji o
wystąpieniu zdarzeń nagłych (siła wyższa);
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e) zmiany w procesie rozliczeń polegające na dostosowaniu sposobu wyznaczania
wynagrodzenia do przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 68
ustawy, wprowadzeniu obiegu faktur przy wykorzystaniu platformy elektronicznej
oraz wskazaniu sposobu naliczania kar i wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w
wykazaniu spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego.
PSE S.A. opracowało projekt zmiany Regulaminu rynku mocy, zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2
ustawy o rynku mocy i poddało go konsultacjom w terminie od dnia 8 października do dnia
22 października 2020 r., w toku których zgłoszono uwagi. Zostały one przedstawione
Prezesowi URE wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony. Potrzeba dostosowania zapisów Regulaminu rynku mocy do obowiązujących
przepisów prawa unijnego stanowi słuszny interes strony, tj. Operatora, a żadne przepisy
prawa nie sprzeciwiają się takiej zmianie.
Z okoliczności faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie wynika, że zachodzą przesłanki
do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy. Wszelkie
wymogi wynikające z art. 83 ustawy co do zawartości Regulaminu zostały spełnione w
pierwotnym brzmieniu Regulaminu i zostały utrzymane w przedłożonym projekcie jego
zmiany. PSE S.A. zawarły w Regulaminie rynku mocy niezbędne rozwiązania, czyniąc zadość
wymogom przepisów prawa, co daje podstawę do jego zatwierdzenia.
Treść Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy stanowi załącznik do
niniejszej decyzji.
Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 81 ust. 1
i 2 ustawy o rynku mocy oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodek postępowania cywilnego, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575, z
późn. zm.), dalej: „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).
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3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 3 w
zw. z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 755, z późn. 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. 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 Kodeksu postępowania cywilnego.
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).
dr inż. Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik:
Karta aktualizacji Nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu rynku mocy
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 23.12.2020 r.
Na rachunek: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Otrzymują:
1. Pan Maciej Przybylski
Dyrektor
Departamentu Rozwoju Systemu
Pan Marek Duk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Systemu
Pełnomocnicy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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