
Warszawa, dnia 14 maja 2021 r. 

                  
           PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

              dr inż. Rafał Gawin 

DRR.WRE.744.12.2021.MZS 

 

DECYZJA  

Na podstawie art. 5 ust. 1, ust. 4 lit. c, ust. 5, art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 18 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017 r. str. 6, ze zm., dalej jako: 

„rozporządzenie 2017/2195”) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, dalej jako: „PE”) oraz na podstawie art. 155 w zw. 

z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735, ze zm., dalej jako: „KPA”), w związku z art. 30 ust. 1 PE, 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej  

z siedzibą Konstancinie-Jeziornie,  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

sformułowanego w piśmie z dnia 26 kwietnia 2021 r. (znak: Z/102/DM-PR-WR.7005.2.2021.1),  

o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak 

DRR.WRE.744.35.2019.PSt, zatwierdzającej warunki dotyczące bilansowania zgodnie z art. 18 

rozporządzenie 2017/2195 określone w dokumencie „Warunki dotyczące bilansowania na 

podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego 

wytyczne dotyczące bilansowania”, zmienionej decyzją z dnia 1 grudnia 2020 r., znak: 

DRR.WRE.744.22.2020.ŁW oraz z dnia 16 grudnia 2020 r., znak: DRR.WRE.744.28.2020.MZS, 

poprzez zatwierdzenie zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 3/2021 Warunków 

Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 

listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” 

postanawiam 

1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak: 

DRR.WRE.744.35.2019.PSt, zatwierdzającą warunki dotyczące bilansowania zgodnie z art. 18 

rozporządzenie 2017/2195 określone w dokumencie „Warunki dotyczące bilansowania na 

podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., 

ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, ze zmianami, poprzez zatwierdzenie 

zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, 

na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

decyzji. 
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2. Ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 3/2021 

Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”,  

na dzień rozpoczęcia funkcjonowania projektu Interim Coupling Project (dalej jako: „ICP”), tj. 

dzień rozpoczęcia alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu łączenia rynku dnia 

następnego poprzez aukcje niejawne (dalej jako: ,,implicit”) w oparciu o metodę dotyczącą 

skoordynowanych zdolności przesyłowych netto na granicach: Węgry-Austria, Austria-

Czechy, Czechy-Niemcy, Niemcy-Polska, Czechy-Polska oraz Polska-Słowacja, uzgodniony 

pomiędzy operatorami systemu przesyłowego (dalej jako: „OSP”) oraz wyznaczonymi 

operatorami rynku energii elektrycznej (dalej jako: „NEMO”) – uczestnikami ICP  

i opublikowany komunikatem na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

Spółki Akcyjnej z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnikom rynku zapoznanie 

się z terminem wejścia w życie zmian zatwierdzonych niniejszą decyzją, 

UZASADNIENIE  

Pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r. (znak: Z/102/DM-PR-WR.7005.2.2021.1), Polskie Sieci 

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

lub „strona”), będące wyznaczonym operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

(dalej jako: „OSP”) w Polsce, przedłożyła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej jako: „URE”) dokument pt.: „Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących 

Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195  

z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, (dalej także jako: 

„zmiany WDB” albo „wniosek”). Do wniosku został załączony także raport z procesu konsultacji 

społecznych zmian WDB. 

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

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2017/2195 każdy organ regulacyjny lub  

w stosownych przypadkach Agencja, w zależności od sytuacji, są odpowiedzialne za 

zatwierdzanie warunków lub metod opracowanych przez OSP zgodnie z ust. 2, 3 i 4. Zgodnie z art. 

5 ust. 4 lit. c rozporządzenia 2017/2195 propozycja warunków dotyczących bilansowania zgodnie 

z art. 18 rozporządzenia 2017/2195 podlega zatwierdzeniu przez każdy organ regulacyjny 

każdego z zainteresowanych państw członkowskich. Organem regulacyjnym w rozumieniu tego 

przepisu jest Prezes URE.  

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 2017/2195 OSP 

odpowiedzialni za opracowanie propozycji dotyczącej ustanowienia warunków lub metod mogą 

proponować zmiany organom regulacyjnym i Agencji. Propozycje dotyczące zmiany warunków 

lub metod przedkłada się do konsultacji zgodnie z procedurą określoną w art. 10 i zatwierdza 

zgodnie z procedurą określoną w art. 4 i 5.Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2017/2195 OSP 

odpowiedzialni za przedstawianie propozycji dotyczących ustanowienia warunków lub metod 

bądź ich zmian zgodnie z tym rozporządzeniem konsultują się z zainteresowanymi stronami, w 

tym z właściwymi organami każdego państwa członkowskiego, w sprawie projektów propozycji 

dotyczących ustanowienia warunków lub metod oraz innych środków wykonawczych przez 

okres co najmniej jednego miesiąc. Zgodnie z art. 10 ust. 5 rozporządzenia 2017/2195 

konsultacjom społecznym w poszczególnych państwach członkowskich, których to dotyczy, 

podlega także propozycja warunków dotyczących bilansowania.  
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Zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia 2017/2195 przed przedłożeniem propozycji 

dotyczącej ustanowienia warunków lub metod organowi regulacyjnemu do zatwierdzenia OSP 

odpowiedzialni za propozycję należycie uwzględniają uwagi zainteresowanych stron zgłoszone w 

ramach konsultacji przeprowadzonych zgodnie z art. 10 ust. 2–5 tego rozporządzenia. We 

wszystkich przypadkach sporządza się i publikuje w sposób terminowy należyte uzasadnienie 

przyczyn uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwag będących wynikiem konsultacji w złożonym 

dokumencie, przed publikacją propozycji dotyczącej ustanowienia warunków lub metod lub 

jednocześnie z taką publikacją.  

Proponowane zmiany WDB obejmują zmiany zasad funkcjonowania rynku bilansującego 

umożliwiające wdrożenie łączenia rynków dnia następnego w zakresie wynikającym z realizacji 

projektu ICP i stanowią wykonanie: 

-  Wytycznych organów regulacyjnych z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, 

Rumunii i Austrii, z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem projektu 

ICP NRAs request to initiate the interim project for a NTC-based market coupling between DE, AT, 

PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project);  

-  Wytycznych Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Energii, z dnia 22 września 2020 r., 

w sprawie priorytetów realizacji projektów dnia następnego: DG ENER guidance on prioritisation 

of projects in Day Ahead; 

oraz uwzględniają 

-  Decyzję Prezesa URE z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: DDR.WRE.7128.5.2016.JPa2), 

ze zmianami, zatwierdzającą „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności 

przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego 

NEMO w Polsce” (dalej jako: „MNA”). 

Zgodnie z wyjaśnieniami PSE S.A. projekt ICP dotyczy wspólnego wdrożenia przez NEMO  

i OSP z Austrii, Niemiec i Polski oraz krajów 4M Market Coupling, tj. Czech, Węgier, Rumuni  

i Słowacji, alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu łączenia rynku dnia następnego 

poprzez aukcje niejawne w oparciu o metodę dotyczącą skoordynowanych zdolności 

przesyłowych netto na granicach: Węgry-Austria, Austria-Czechy, Czechy-Niemcy, Niemcy-

Polska, Czechy-Polska oraz Polska-Słowacja. 

W toku prac nad wdrożeniem projektu ICP w Polsce, realizowanych wspólnie przez OSP ICP 

i zaangażowanych NEMO działających w polskim obszarze rynkowym, PSE S.A zidentyfikowała 

konieczność dostosowania rozwiązań zawartych w zatwierdzonych przez Prezesa URE 

warunkach bilansowania zgodnie z art. 18 rozporządzenie 2017/2195 (dalej jako: „WDB”) w celu:  

1. Uwzględnienia Przekrojów handlowych, rozumianych jako zbiór połączeń 

międzysystemowych (linii przesyłowych) polskiego obszaru rynkowego z obszarami 

rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec w wymianie międzysystemowej w ramach łączenia 

rynków dnia następnego. Przy czym Obszar rynkowy oznacza obszar geograficzny,  

w obrębie którego uczestnicy rynku mają możliwość wymiany energii elektrycznej bez 

alokacji zdolności przesyłowej. 

2. Uwzględnienia wdrożenia projektu ICP w procesie funkcjonowania MNA w polskim 

obszarze rynkowym. 
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Ponadto strona dokonała zmian redakcyjnych, żeby poprawić spójność i czytelność WDB. 

Strona podkreśliła także, że zgodnie z założeniami, rozwiązania wprowadzane w ramach 

projektu ICP mają charakter przejściowy i zostaną zastąpione przez rozwiązania planowane do 

wdrożenia w ramach projektu Core Flow-Based Market Coupling. 

PSE S.A. przeprowadziły konsultacje społeczne projektu propozycji zmienionych WDB  

w okresie od 23 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r., a więc w okresie przekraczającym jeden 

miesiąc. Komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej OSP zainteresowane strony 

zostały poinformowane o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian WDB, możliwości oraz sposobie 

zgłaszania uwag. Uwagi zostały zgłoszone przez jeden podmiot, jednak nie zostały uwzględnione 

ponieważ wykraczały poza przedmiot zmian WDB. Nie budzi to zastrzeżeń Prezesa URE. 

Uzasadnienie przyczyn nieuwzględnienia uwag przez będących wynikiem konsultacji zostało 

opublikowane przez PSE S.A. na stronie internetowej OSP.  

Po analizie wniosku Prezes URE uznał, że zasługuje on na uwzględnienie.. 

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być  

w każdym czasie za zgodną stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 

który ja wydał, jeżeli przepisy nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji  

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Wobec okoliczności ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, mając na 

względzie, że za zmianą decyzji przemawia interes społeczny jak i słuszny interes strony, oraz że 

brak jest przepisów szczególnych sprzeciwiających się zmianie decyzji, a wręcz przeciwnie 

istnieje konieczność dokonania zmian, należy uznać, że zachodzi podstawa do przychylenia się do 

wniosku strony i zatwierdzenia zmian WDB.  

Przy czym należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 12 ust. 3 lit. g) rozporządzenia 2017/2195 

OSP ma obowiązek opublikować wstępne warunki dotyczące bilansowania, co najmniej jeden 

miesiąc przed zastosowaniem i wprowadzeniem jakichkolwiek zmian warunków, niezwłocznie 

po zatwierdzeniu tych warunków przez właściwy organ regulacyjny.  

Mając powyższe na względzie orzeczono 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, Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1575 ze zm., dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy doręczyć na adres: Prezes 

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. 1 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 2020 r. poz. 755 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. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do art. 101  

i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy 

prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do art. 117 KPC. 

5. 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). 

6. 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). 

 

Rafał Gawin  

                                                                             /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/  

 

 

Załączniki:  

1. „Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

bilansowania”, data przygotowania 26 kwietnia 2021r. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul. Warszawska 165 

05-520 Konstancin Jeziorna 

2. ad acta 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1546) w zw. z cz. I pkt 53 ppkt 1 załącznika do tej 

ustawy niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty 

skarbowej. 
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Warszawa, dnia 14 maja 2021 r. 

                  
           PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRR.WRE.744.12.2021.MZS 

P O S T A N O W I E N I E 

Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., dalej jako: „KPA”) w związku z art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, dalej jako: 

„PE”), działając z urzędu 

postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 

maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS, w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt, ze zmianami, 

zatwierdzającej warunki dotyczące bilansowania zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej 

jako: „WDB”) z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165, z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

(znak: Z/102/DM-PR-WR.7005.2.2021.1) w sposób określony w dokumencie „Zmiany nr 3/2021 

Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195  

z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej jako 

„Zmiana Nr 3/2021 WDB”), stanowiącym załącznik do wniosku, 

w ten sposób, że: 

w miejsce załącznika nr 1 do decyzji z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS,  

w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu Regulacji zatwierdzającej WDB wprowadza się 

załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego postanowienia. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak: 

DRR.WRE.744.35.2019.PSt, ze zmianami, zatwierdzając Zmiany Nr 3/2021 WDB zgodnie  

z wnioskiem strony. Do treści ww. decyzji omyłkowo został dołączony załącznik przesłany 

Prezesowi URE informacyjnie (w ramach powiadomienia o rozpoczęciu wymaganych przepisami 

prawa konsultacji społecznych projektu zmian WDB) przez stronę przed złożeniem wniosku  

z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Z powyższego powodu załącznik dołączony omyłkowo do ww. decyzji należało zastąpić 

załącznikiem w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego postanowienia. 

Zgodnie z treścią art. 113 § 1 KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie 

strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 

omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

Mając powyższe na uwadze, postanawiam jak w sentencji. 
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 POUCZENIE 

1. Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu,  

w terminie tygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 2 i art. 

47947 § 1, art. 47932 w związku z art. 47955 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm., dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy 

doręczyć na adres: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222 

Warszawa. 

2. Zażalenie od postanowienia powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu 

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 

zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę postanowienia w całości lub części (art. 47949 KPC 

w związku z art. 47955 KPC). 

3. Zażalenie na postanowienie podlega opłacie stałej w kwocie 500 złotych (art. 32 ust. 4  

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 2020 r. poz. 755,ze zm.). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Sądu 

Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

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

wniesienia zażalenia wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 127a § 1 w związku  

z art. 144 KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę, postanowienie staje się 

ostateczne i prawomocne (art. 127a § 2 w związku z art. 144 KPA).  

5. Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli 

jest zgodne z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 

wniesienia zażalenia (art. 130 § 4 w związku z art. 144 KPA). 

Załącznik:  

1. „Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

bilansowania”, data przygotowania 26 kwietnia 2021r.” 

 

Z upoważnienia 

       Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

        Małgorzata Kozak 

Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich 

      /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/ 

 

Otrzymuje: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul. Warszawska 165 

05-520 Konstancin Jeziorna 

2. ad acta 
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ZMIANY nr 3/2021 

Warunków Dotyczących Bilansowania 

Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195  

z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne  

dotyczące bilansowania 

PROJEKT 

Data przygotowania: 26 kwietnia 2021 roku. 

Przedmiot zmian: 

Modyfikacje zawarte w Zmianach nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej 

nazywanych również „Zmianami Warunków”) obejmują zmiany zasad funkcjonowania Rynku 

Bilansującego umożliwiające wdrożenie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (dalej 

„SDAC”) w zakresie wynikającym z realizacji projektu DE-AT-PL-4M MC nazywanego również 

Interim Coupling Project (dalej „ICP”).  

W toku prac nad wdrożeniem projektu ICP w Polsce realizowanych wspólnie przez OSP 

i zaangażowanych Nominowanych Operatorów Rynku (dalej „NEMO”) działających w Polskim 

Obszarze Rynkowym zidentyfikowano konieczność dostosowania rozwiązań zawartych 

w Warunkach Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”) w celu:  

1. Uwzględnienia Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami 

Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec w wymianie międzysystemowej w ramach 

Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego. 

2. Uwzględnienia wdrożenia projektu ICP w procesie funkcjonowania wielu NEMO 

w Polskim Obszarze Rynkowym. 

Poniżej przedstawiono zakres modyfikacji zawartych w Zmianach Warunków, w podziale na 

obszary: 

 Wykaz Skrótów – zmiany dotyczą skreślenia z wykazu skrótu SIDC. 

 Definicje stosowanych pojęć – zmiany dotyczą dodania nowych pojęć: Obszar Rynkowy, 

Polski Obszar Rynkowy, Proces Rezerwowy, Uczestnik Wymiany Międzysystemowej 

oraz modyfikacji opisu pojęć: Biuro Przetargów, Jednolite łączenie Rynków Dnia 

Bieżącego, Jednolite łączenie Rynków Dnia Następnego, Przekrój handlowy. Zmiany mają 

na celu uzupełnienie i dostosowanie pojęć do terminologii stosowanej w ramach procesów 

rezerwacji ZPW oraz Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego i Dnia Następnego. 

 Wykaz aktów prawnych powołanych w niniejszym dokumencie – zmiany dotyczą 

dodania następujących regulacji: (i) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 
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odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, (ii) Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające 

Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, (iii) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 

r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, (iv) Kodeks sieci – Rozporządzenia 

wydane na podstawie art. 6 lub 18 rozporządzenia 2009/714 oraz na podstawie art. 59 lub 

61 rozporządzenia 2019/943, (v) TCM – Metody, warunki, wymogi i zasady przyjęte na 

podstawie rozporządzenia 2009/714, rozporządzenia 2019/943 lub Kodeksów sieci (ang. 

„terms, conditions and methodologies”) do wykazu aktów prawnych powołanych w WDB.  

 Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW – 

zmiany dotyczą modyfikacji tytułu punktu i uzupełnienia opisu metody rezerwacji ZPW. 

 Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej – 

zmiany dotyczą: (i) wskazania Przekrojów handlowych objętych rezerwacją ZPW 

w ramach Rynku Dnia Następnego jak również doprecyzowania opisu alokacji zdolności 

przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., 2.2.4. oraz pkt 2.2.5., 

(ii) wskazania metody alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w 

ramach rezerwacji ZPW w horyzoncie dobowym dla Procesu Rezerwowego po 

wstrzymaniu procesu SDAC dla Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego 

z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec. 

 Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej – 

zmiany dotyczą: (i) wskazania Przekroju handlowego, objętego rezerwacją ZPW w ramach 

Rynku Dnia Bieżącego (Polska – Słowacja) jak również doprecyzowania opisu alokacji 

zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., 2.2.4. oraz 

pkt 2.2.5., (ii) rezygnacji z kanału komunikacyjnego za pośrednictwem faksu. 

 Redukcje wielkości zdolności wymiany międzysystemowej – zmiany dotyczą usunięcia 

nazwy regionu CEE ze względu na wprowadzenie nowych regionów wyznaczania 

zdolności przesyłowych zgodnie z rozporządzeniem 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. 

ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 

ograniczeniami przesyłowymi. 

 Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia 

Rynków Dnia Następnego (SDAC) – zmiany dotyczą: (i) rezygnacji z odwołań do 

terminów połączeń niesynchronicznych i synchronicznych w zamian wprowadzając 

odwołania do poszczególnych Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego 

z innymi Obszarami Rynkowymi, (ii) wskazania Przekrojów handlowych, na których 

odbywa się wymiana międzysystemowa w ramach SDAC jak również doprecyzowanie 

opisu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., 

pkt 2.2.4. oraz pkt 2.2.5., (iii) uwzględnienia w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia 

Następnego Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami 

Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec. 

 Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego łączenia 

Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) – zmiany dotyczą: (i) rezygnacji z odwołań do terminów 
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połączeń niesynchronicznych i synchronicznych w zamian wprowadzając odwołania do 

poszczególnych Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego z innymi 

Obszarami Rynkowymi, (ii) wskazania Przekrojów handlowych, na których odbywa się 

wymiana międzysystemowa w ramach SIDC jak również doprecyzowanie opisu alokacji 

zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zgodnie dla pkt 2.2.3., pkt 2.2.4. 

oraz pkt 2.2.5. 

 Weryfikacja Zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii – zmiany dotyczą uwzględnienia 

umowy MNA OA w warunkach weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych 

NEMO w Zgłoszeniu USE.  

 Tryb i harmonogram zgłaszania GWM w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany 

Międzysystemowej – zmiany dotyczą: (i) wskazania Procesu Rezerwowego alokacji 

zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW 

w horyzoncie dobowym dla trybu dobowego przekazywania dokumentów ZGWM po 

wstrzymaniu procesu SDAC dla Przekrojów handlowych Polskiego Obszaru Rynkowego 

z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i Niemiec, (ii) dostosowania harmonogramu 

przekazywania i korekty dokumentów ZGWM w trybie dobowym Procesu Rezerwowego 

do harmonogramu procesów określonego w ramach projektu ICP. 

 Procedura zgłaszania danych przez NEMO oferujących usługi obrotu energią 

w Polskim Obszarze Rynkowym uczestniczących w procesie Jednolitego łączenia 

Rynków Dnia Następnego – zmiany dotyczą uzupełnienia zapisu dla pkt 3.4.2.1. 

w zakresie znakowania czasem dostarczenia do OSP dokumentu ZWMC, celem 

ujednolicenia zapisów z pkt 3.4.5.1. 

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Zmianami nr 3/2021 do 

Warunków Dotyczących Bilansowania”, przedstawiona w dalszej części Zmian Warunków. 

 

Przyczyna zmian: 

Podstawową przyczyną modyfikacji wprowadzanych Zmianami Warunków jest wdrożenie 

Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, w zakresie wynikającym z realizacji projektu ICP 

stanowiące wykonanie: 

 

 Wytycznych organów regulacyjnych z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Rumunii 

Austrii, z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem projektu 

DE-AT-PL-4M MC: DE-AT-PL-4M MC NRAs request to initiate the interim project for 

a NTC-based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC 

Project);  

 Wytycznych European Commission Directorate-General for Energy, z dnia 22 września 

2020 r., w sprawie priorytetów realizacji projektów dnia następnego: DG ENER guidance 

on prioritisation of projects in Day Ahead. 

Przy wprowadzaniu modyfikacji została również uwzględniona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 r. (znak: DDR.WRE.7128.5.2016.JPa2) zatwierdzająca 
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„Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych 

mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” (dalej „MNA”). 

Projekt ICP dotyczy wspólnego wdrożenia przez NEMO i Operatorów Systemów Przesyłowych 

z Austrii, Niemiec i Polski oraz krajów 4M Market Coupling (Czech, Węgier, Rumuni i Słowacji, 

dalej „4M MC”) alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu SDAC poprzez aukcje 

niejawne (dalej ,,implicit”) w oparciu o metodykę Net Transfer Capacity (dalej „NTC”) na 

granicach: Węgry-Austria, Austria-Czechy, Czechy-Niemcy, Niemcy-Polska, Czechy-Polska oraz 

Polska-Słowacja. 

Wdrożenie projektu ICP wymaga zmiany WDB dostosowującej zasady Rynku Bilansującego 

w Polsce do założeń projektu ICP oraz poszerzenia operacyjnego działania procesu MNA 

o Przekroje handlowe Polskiego Obszaru Rynkowego z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji 

i Niemiec w ramach procesu SDAC.  

Zgodnie z założeniami, rozwiązania wprowadzane w ramach projektu ICP mają charakter 

przejściowy i zostaną zastąpione przez rozwiązania planowane do wdrożenia w ramach projektu 

CORE Flow-Based Market Coupling.  

 

Planowany termin wejścia w życie Zmiany Warunków: 10 czerwca 2021 r., zgodnie 

z harmonogramem wdrażania projektu DE-AT-PL-4M MC Interim Coupling Project 

zaplanowanym przez strony projektu. OSP, jednakże zastrzega sobie prawo do aktualizacji 

terminu wejścia w życie Zmiany Warunków w przypadku, gdy zaangażowane organy regulacyjne, 

strony projektu lub DG ENER dokonają korekty planowanego terminu uruchomienia projektu 

ICP, o czym OSP poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej www.pse.pl   
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Zakres zmian: 

Lp. 
Rozdział  

Warunków Dotyczących Bilansowania 
Zestawienie zmian 

1. WYKAZ SKRÓTÓW, DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ ORAZ WYKAZ AKTÓW 

PRAWNYCH 

1.  1.1. Wykaz skrótów Skreśla się skrót: SIDC 

2.  1.2. Definicje stosowanych pojęć Zaktualizowano opis definicji: Biuro 

Przetargów, Jednolite łączenie Rynków Dnia 

Bieżącego, Jednolite łączenie Rynków Dnia 

Następnego, Przekrój handlowy  

Wprowadza się definicje: Obszar Rynkowy, 

Polski Obszar Rynkowy, Proces Rezerwowy, 

Uczestnik Wymiany Międzysystemowej 

3.  1.3. Wykaz aktów prawnych powołanych 

w niniejszym dokumencie 

Wprowadza się akty prawne: Rozporządzenie 

2009/714, Rozporzadzenie 2019/942, 

Rozporządzenie 2019/943, Kodeksy sieci, TCM 

(ang. „terms, conditions and methodologies”). 

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI 

SYSTEMOWYMI 

4.  2.2.3. Warunki uczestnictwa w wymianie 

międzysystemowej w ramach 

rezerwacji ZPW 

Zmianie ulega tytuł pkt 2.2.3. 

5.  2.2.3.2. Rezerwacja ZPW w ramach Rynku 

Dnia Następnego Wymiany 

Międzysystemowej 

Zmianie ulega pkt: 2.2.3.2.1.   

6.  2.2.3.3. Rezerwacja ZPW w ramach Rynku 

Dnia Bieżącego Wymiany 

Międzysystemowej 

Zmianie ulegają pkt: 2.2.3.3.1., 2.2.3.3.3., 

2.2.3.3.5. 

7.  2.2.3.4. Redukcje wielkości zdolności 

wymiany międzysystemowej 

Zmianie ulega pkt 2.2.3.4.1. 

8.  2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie 

międzysystemowej w ramach 

Jednolitego łączenia Rynków Dnia 

Następnego 

Zmianie ulega tytuł pkt 2.2.4.  

Zmianie ulega pkt 2.2.4.1. 

9.  2.2.5. Warunki uczestnictwa w wymianie 

międzysystemowej w ramach 

Jednolitego łączenia Rynków Dnia 

Bieżącego 

Zmianie ulega tytuł pkt 2.2.5. 

Zamianie ulegają pkt: 2.2.5.1., 2.2.5.2. 

3. PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ 

OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ 

PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 

POTRZEBY GRAFIKOWANIA I STEROWANIA RUCHEM SIECIOWYM 

10.  3.1.4.1. Weryfikacja Zgłoszeń USE w 

ramach RBN 

Zmianie ulegają pkt: 3.1.4.1.4. (1)., 3.1.4.1.4. (3) 
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Lp. 
Rozdział  

Warunków Dotyczących Bilansowania 
Zestawienie zmian 

11.  3.1.4.2. Weryfikacja Zgłoszeń USE w 

ramach RBB 

Zmianie ulegają pkt: 3.1.4.2.9. (1), 3.1.4.2.9. (4) 

12.  3.2.2. Tryb i harmonogram zgłaszania 

GWM w ramach Rynku Dnia 

Następnego Wymiany 

Międzysystemowej 

Zmianie ulega pkt 3.2.2.4. i Tabela 3.5. 

13.  3.2.5. Uzgadnianie Zweryfikowanych 

GWM z operatorami zagranicznych 

systemów przesyłowych w ramach 

Rynku Dnia Następnego Wymiany 

Międzysystemowej 

Zmianie ulegają pkt: 3.2.5.5. (2), 3.2.5.6.  

14.  3.4.2. Tryb i harmonogram zgłaszania 

WMC w ramach procesu Jednolitego 

łączenia Rynków Dnia Następnego 

Zmianie ulega pkt 3.4.2.1. 
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Specyfikacja zmian 

wprowadzanych Zmianami nr 3/2021 

do Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania 

Zmianie ulegają następujące punkty Warunków Dotyczących Bilansowania: 

1. WYKAZ SKRÓTÓW, DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ ORAZ 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

 

 
1.1. Wykaz skrótów 

 

Z wykazu skrótów skreśla się następujący skrót: 

 

SIDC 
 

1.2. Definicje stosowanych pojęć 

 

W wykazie definicji zaktualizowano opis następujących definicji: 

 

Biuro Przetargów Uprawniony podmiot organizujący Przetargi roczne, miesięczne 

oraz w ramach Procesu Rezerwowego Przetargi dobowe na 

rezerwację Zdolności Przesyłowych Wymiany 

Międzysystemowej. 

Jednolite łączenie Rynków 

Dnia Bieżącego 

Zgodnie z art. 2 pkt 27 Rozporządzenia 2015/1222 proces 

ciągły, w którym złożone zlecenia są kojarzone, a jednocześnie 

alokowane są międzyobszarowe zdolności przesyłowe dla 

różnych Obszarów Rynkowych na Rynku Dnia Bieżącego. 

Jednolite łączenie Rynków 

Dnia Następnego 

Zgodnie z art. 2 pkt 26 Rozporządzenia 2015/1222 proces 

aukcyjny, w którym złożone zlecenia są kojarzone, a 

jednocześnie alokowane są międzyobszarowe zdolności 

przesyłowe dla różnych Obszarów Rynkowych na Rynku Dnia 

Następnego. 

Przekrój handlowy Zbiór połączeń międzysystemowych (linii przesyłowych) 

pomiędzy dwoma Obszarami Rynkowymi. 

 

BIULETYN BRANŻOWY - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 81 (3326) 17 maja  2021 r. 

15



W wykazie definicji wprowadza się następujące definicje: 

Obszar Rynkowy Największy obszar geograficzny, w obrębie którego uczestnicy 

rynku mają możliwość wymiany energii elektrycznej bez 

alokacji zdolności przesyłowych. 

Polski Obszar Rynkowy Obszar Rynkowy odpowiadający obszarowi geograficznemu 

Polski. 

Proces Rezerwowy Proces alokacji zdolności przesyłowych pomiędzy Obszarami 

Rynkowymi realizowany zgodnie z TCM dla poszczególnych 

regionów wyznaczania zdolności przesyłowych ustalonych 

zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2015/1222 w sytuacji, 

gdy nie zostały uzyskane wyniki Jednolitego łączenia Rynków 

Dnia Następnego. 

Uczestnik Wymiany 

Międzysystemowej 

Uczestnik Rynku Bilansującego, który zawarł umowę o 

świadczenie usług przesyłania z OSP regulującą w 

szczególności warunki uczestnictwa w wymianie 

międzysystemowej w ramach procesów rezerwacji ZPW 

organizowanych przez Biuro Przetargów oraz Biuro Alokacji 

ZPW. 

 

 

1.3. Wykaz aktów prawnych powołanych w niniejszym dokumencie 

 

W wykazie aktów prawnych wprowadza się następujące regulacje: 

 

Rozporządzenie 

2009/714 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu 

do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 

(Dz. Urz. UE L 211 z 14.8.2009, str. 15 z późn. zm). 

Rozporzadzenie 

2019/942 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii 

Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 

(Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 22). 

Rozporzadzenie 

2019/943 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 

14.6.2019, str. 54). 

Kodeksy sieci Rozporządzenia wydane na podstawie art. 6 lub 18 

rozporządzenia 2009/714 oraz na podstawie art. 59 lub 61 

rozporządzenia 2019/943. 
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TCM Metody, warunki, wymogi i zasady przyjęte na podstawie 

rozporządzenia 2009/714, rozporządzenia 2019/943 lub 

Kodeksów sieci (ang. „terms, conditions and methodologies”). 

 

 

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA 

OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 
 

 

2.2. Warunki uczestnictwa w bilansowaniu systemu i zarządzaniu ograniczeniami 

systemowymi 

 

Tytuł pkt 2.2.3. otrzymuje brzmienie: 

2.2.3 Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach rezerwacji ZPW 

 

Pkt 2.2.3.2.1. otrzymuje brzmienie:  

 

2.2.3.2.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej dla Przekrojów 

handlowych pomiędzy Polskim Obszarem Rynkowym oraz Obszarami 

Rynkowymi Czech, Niemiec i Słowacji jest realizowana poprzez rezerwację 

ZPW uzyskaną w Przetargach rocznych, miesięcznych oraz w ramach Procesu 

Rezerwowego w Przetargach dobowych. Prawo do korzystania z rezerwacji 

zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na danym Przekroju 

handlowym mają UWM, którzy: 

 (1) Posiadają rezerwację ZPW (samodzielnie lub z udziałem PH) uzyskanych na 

Przetargach rocznych, miesięcznych oraz w ramach Procesu Rezerwowego w 

Przetargach dobowych, prowadzonych przez Biuro Przetargów zgodnie z 

publikowanymi przez Biuro Przetargów zasadami rezerwacji zdolności 

przesyłowych wymiany międzysystemowej. 

(2) Posiadają rezerwację ZPW (samodzielnie lub z udziałem PH) uzyskanych w 

drodze cesji rezerwacji ZPW z Przetargów rocznych lub miesięcznych, zgodnie 

z publikowanymi przez Biuro Przetargów zasadami rezerwacji zdolności 

przesyłowych wymiany międzysystemowej. 

(3) Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.2.1.2. 
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Pkt 2.2.3.3.1., Pkt 2.2.3.3.3. i Pkt 2.2.3.3.5. otrzymują brzmienie:  

 

2.2.3.3.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej dla Przekroju 

handlowego pomiędzy Polskim Obszarem Rynkowym oraz Obszarem 

Rynkowym Słowacji jest realizowana poprzez rezerwację ZPW zgodnie z 

skoordynowaną procedurą alokacji dla Rynku Dnia Bieżącego. Prawo do 

korzystania z rezerwacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej 

na Przekroju handlowym mają UWM, którzy:  

(1) Posiadają rezerwację ZPW (samodzielnie lub z udziałem PH) uzyskanych w 

Procesie Alokacji ZPW dla Dnia Bieżącego prowadzonym przez Biuro Alokacji 

ZPW. 

(2) Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.2.1.2. 

2.2.3.3.3. Udostępnianie rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego odbywa się w odniesieniu 

do sześciu sesji udostępniania ZPW, z których każda obejmuje nieprzerwany 

ciąg czterech godzin: 

(1) Sesja pierwsza obejmuje okres od 00.00 do 4.00. 

(2) Sesja druga obejmuje okres od 04.00 do 8.00. 

(3) Sesja trzecia obejmuje okres od 08.00 do 12.00. 

(4) Sesja czwarta obejmuje okres od 12.00 do 16.00. 

(5) Sesja piąta obejmuje okres od 16.00 do 20.00. 

(6) Sesja szósta obejmuje okres od 20.00 do 24.00. 

2.2.3.3.5. Każdy UWM, który pozyskał rezerwacje ZPW dla Dnia Bieżącego jest 

zobowiązany do ich wykorzystania w całości, tj. realizacji dostawy energii w 

ramach USEWM na Przekroju handlowym w ilości odpowiadającej pozyskanej 

przez siebie rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego. Niezastosowanie się przez 

UWM do powyższego obowiązku może, zgodnie z regułami określonymi w 

Zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego opublikowanych na stronie 

internetowej Biura Alokacji ZPW, skutkować zawieszeniem przez OSP udziału 

UWM w Rynku Dnia Bieżącego Wymiany Międzysystemowej. 

OSP informuje UWM o zawieszeniu jego udziału w Rynku Dnia Bieżącego 

Wymiany Międzysystemowej przesyłając powiadomienie pocztą elektroniczną 

(e-mail) pod adres poczty elektronicznej określony w Umowie przesyłania. 

Powiadomienie zawiera datę pierwszego dnia zawieszenia oraz datę ostatniego 

dnia zawieszenia, a także specyfikację dób, dla których miało miejsce naruszenie 

wyżej powołanej zasady. Powiadomienie jest wysyłane nie później niż w dniu 

poprzedzającym pierwszy dzień zawieszenia. 

OSP informuje Prezesa URE o zawieszeniu udziału UWM w Rynku Dnia 

Bieżącego Wymiany Międzysystemowej z powodu naruszenia przez niego 

zasady wykorzystania rezerwacji ZPW dla Dnia Bieżącego. 
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Pkt 2.2.3.4.1. otrzymuje brzmienie:  

 

2.2.3.4.1. Operator Systemu Przesyłowego ma prawo zastosować redukcję rezerwacji 

ZPW oraz UGWM dla Dnia Następnego według obowiązujących zasad dla 

alokacji i nominacji ZPW publikowanych przez Biuro Przetargów, w 

szczególności w przypadku wystąpienia: 

(1) Siły wyższej. 

(2) Zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej 

lub awarii w systemie. 

(3) Awarii w zagranicznych systemach elektroenergetycznych. 

(4) Awarii systemów teleinformatycznych OSP wykorzystywanych do obsługi 

wymiany międzysystemowej. 

 

 

Tytuł pkt 2.2.4. otrzymuje brzmienie: 

2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego 

łączenia Rynków Dnia Następnego 

 

Pkt 2.2.4.1. otrzymuje brzmienie:  

 

2.2.4.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na Przekrojach 

handlowych w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego 

jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1222 oraz zgodnie z TCM 

i z decyzjami wydanymi przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki na podstawie Rozporządzenia 2019/942. Jednolitym łączeniem 

Rynków Dnia Następnego są objęte następujące Przekroje handlowe Polskiego 

Obszaru Rynkowego: 

(1) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Litwy, 

(2) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Szwecji, 

(3) Przekroje handlowe z Obszarami Rynkowymi Czech, Słowacji i 

Niemiec. 

 

 

Tytuł pkt 2.2.5. otrzymuje brzmienie: 

2.2.5. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej w ramach Jednolitego 

łączenia Rynku Dnia Bieżącego 
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Pkt 2.2.5.1. i Pkt 2.2.5.2. otrzymują brzmienie:  

 

2.2.5.1. Alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na Przekrojach 

handlowych w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego 

jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1222 oraz zgodnie z TCM i 

z decyzjami wydanymi przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki na podstawie Rozporządzenia 2019/942. Jednolitym łączeniem 

Rynków Dnia Bieżącego są objęte następujące Przekroje handlowe Polskiego 

Obszaru Rynkowego: 

(1) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Litwy, 

(2) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Szwecji, 

(3) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Czech, 

(4) Przekrój handlowy z Obszarem Rynkowym Niemiec. 

2.2.5.2. Do czasu objęcia Przekroju handlowego Polskiego Obszaru Rynkowego z 

Obszarem Rynkowym Słowacji procesem Jednolitego łączenia Rynków Dnia 

Bieżącego w okresie przejściowym stosuje się dla tego Przekroju handlowego 

rozwiązanie oparte na procesie rezerwacji zgodnie ze skoordynowaną procedurą 

alokacji prowadzoną przez Biuro Alokacji ZPW. 

 

3. PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI 

PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY 

ORAZ PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRAFIKOWANIA I STEROWANIA 

RUCHEM SIECIOWYM 
 

 

3.1.4.1. Weryfikacja Zgłoszeń USE w ramach RBN 

 

Pkt 3.1.4.1.4. ppkt (1) i ppkt (3) otrzymują brzmienie:  

 

3.1.4.1.4. (1) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo 

umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł 

prawny do danej Jednostki Grafikowej oraz z zapisami w Umowie przesyłania 

albo umowie MNA OA Operatora Rynku, który dysponuje tą Jednostką 

Grafikową. Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru 

licencji osoby dokonującej zgłoszenia. 

3.1.4.1.4. (3) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo 

umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł 

prawny do Jednostki Grafikowej wskazanej w Zgłoszeniu USE, jako 

reprezentująca partnera handlowego w ramach danej transakcji handlowej. 

Weryfikacja dotyczy: kodu JG oraz kodu OR. 
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3.1.4.2. Weryfikacja Zgłoszeń USE w ramach RBB 

 

Pkt 3.1.4.2.9. ppkt (1) i ppkt (4) otrzymują brzmienie:  

 

3.1.4.2.9. (1) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo 

umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł 

prawny do danej Jednostki Grafikowej oraz z zapisami w Umowie przesyłania 

albo umowie MNA OA Operatora Rynku, który dysponuje tą Jednostką 

Grafikową. Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru 

licencji osoby dokonującej zgłoszenia. 

3.1.4.2.9. (4) Zgodności danych w Zgłoszeniu USE z zapisami w Umowie przesyłania albo 

umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansującego, który posiada tytuł 

prawny do Jednostki Grafikowej wskazanej w Zgłoszeniu USE, jako 

reprezentująca partnera handlowego w ramach danej transakcji handlowej. 

Weryfikacja dotyczy: kodu JG oraz kodu OR. 

 

 

3.2.2. Tryb i harmonogram zgłaszania GWM w ramach Rynku Dnia Następnego 

Wymiany Międzysystemowej 

 

Pkt 3.2.2.4. otrzymuje brzmienie:  

 

3.2.2.4. Tryb dobowy przekazywania dokumentów ZGWM realizowany w ramach 

Procesu Rezerwowego dla doby handlowej n rozpoczyna się o godzinie 11.30 

doby n-1 i trwa do godziny 15.30 doby n-1 włącznie. Dodatkowo, w ramach 

uzgodnień z operatorami zagranicznych systemów przesyłowych, do godziny 

15.30 doby n-1 możliwa jest realizacja cyklu korekt przekazywania ZGWM dla 

trybu dobowego. 

W trybie dobowym OSP przyjmuje dokumenty ZGWM w celu realizacji 

USEWM. Dokumenty ZGWM przekazywane w trybie dobowym muszą 

zawierać grafiki uzgodnione w trybie długoterminowym podstawowym oraz 

nowe grafiki dla poszczególnych Przekrojów handlowych. Nowe grafiki 

wynikają z rezerwacji ZPW uzyskanych w ramach Procesu Rezerwowego 

przez UWM lub PH. Zarezerwowane ZPW są identyfikowane przez Unikalny 

Identyfikator ZPW (CAI). 
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Tytuł Tabeli 3.5. otrzymuje brzmienie: 

Tabela 3.5. Harmonogram przekazywania i korekty dokumentów ZGWM w trybie 

dobowym Procesu Rezerwowego. 

 

Tabela 3.5. pt. „Harmonogram przekazywania i korekty dokumentów ZGWM w trybie 

dobowym Procesu Rezerwowego.” otrzymuje brzmienie: 

 

 

Termin/Okres Działania UWM Działania OSP 

Doba n-1 godzina 

11.30.00. 

 Rozpoczęcie trybu dobowego przyjmowania 

ZGWM na dobę n. 

Doba n-1 od godziny 

11.30.00 do godziny 

15.30.00. 

Przekazywanie 

ZGWM. 

Przyjmowanie 

OGWM, PGWM i 

IGWM, 

przekazywanie 

poprawionych 

ZGWM. 

Przyjmowanie ZGWM. 

Weryfikacja pod względem formalnym, 

wysyłanie dokumentów OGWM i PGWM. 

Weryfikacja pod względem przekroczeń 

wielkości ZPW, wysyłanie IGWM. 

Doba n-1 godzina 

15.30.00  

 Zakończenie trybu dobowego przyjmowania 

ZGWM na dobę n. 

Doba n-1 od godziny 

14.30.01 do godziny 

15.30.00 (cykl korekt). 

 Uzgodnienia z operatorami zagranicznych 

systemów przesyłowych. 

Przyjmowanie 

wstępnego albo 

ostatecznego 

UGWM, OGWM, 

PGWM i IGWM, 

przekazywanie 

skorygowanych 

ZGWM. 

Przyjmowanie i weryfikacja skorygowanych 

ZGWM, wysyłanie dokumentów OGWM albo 

PGWM. Po uzgodnieniu grafików wymiany 

międzysystemowej pomiędzy OSP wysyłanie 

wstępnego albo ostatecznego UGWM. W 

przypadku niezgodności wysyłanie IGWM.  

Doba n-1 od godziny 

15.30.00. 

Przyjmowanie 

UGWM. 

Wysyłanie UGWM, jeśli nie były wysłane w 

ramach cyklu korekty trybu dobowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Uzgadnianie Zweryfikowanych GWM z operatorami zagranicznych systemów 

przesyłowych w ramach Rynku Dnia Następnego Wymiany Międzysystemowej 

BIULETYN BRANŻOWY - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 81 (3326) 17 maja  2021 r. 

22



 

Pkt 3.2.5.5. ppkt (2) otrzymuje brzmienie:  

 

3.2.5.5. (2) Cyklu korekty trybu dobowego przekazywania ZGWM dla doby handlowej n, 

rozpoczynającego się bezpośrednio po zakończeniu trybu dobowego 

przyjmowania ZGWM i trwającego do godziny 15.30 doby n-1 włącznie. 

 

Pkt 3.2.5.6. otrzymuje brzmienie:  

 

3.2.5.6. Cykle korekty przekazywania ZGWM są realizowane w miarę możliwości 

technicznych OSP w zakresie przetwarzania ZGWM, lecz nie więcej niż: 

(1) 4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu 

długoterminowego podstawowego przekazywania ZGWM. 

 (2) 4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu dobowego 

przekazywania ZGWM. 

 W toku każdej iteracji OSP dokonuje weryfikacji ZGWM i informuje UWM, w 

zakresie określonym w Warunkach, o przyjęciu, odrzuceniu albo 

niezgodnościach ZGWM. 

 

 

3.4.2. Tryb i harmonogram zgłaszania WMC w ramach procesu Jednolitego łączenia 

Rynków Dnia Następnego 

 

Pkt 3.4.2.1. otrzymuje brzmienie:  

 

3.4.2.1.  Dla każdej doby handlowej n OSP przyjmuje dokumenty ZWMC w dobie n-1 w 

celu realizacji dostaw energii elektrycznej w ramach procesu Jednolitego 

łączenia Rynków Dnia Następnego. 

Dokumenty ZWMC otrzymane przez OSP są znakowane czasem ich 

dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie 

COA. 
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