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Warszawa, dnia

27

stycznia 2017 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando
DRR.WIR.4320.1.2016.LK

DECYZJA
Na podstawie art. 155 w zw. z art. art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 9g
ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Konstancinie –Jeziornie, ul. Warszawska 165,
z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: Z-689-DP-PR-WP.7000.1.2016.5, uzupełnionego pismami
z dnia: 29 listopada 2016 r., znak: Z-1043-DP-PR-WP.7000.1.2016.9 oraz 19 grudnia
2016 r., znak: Z-1113-DP-PR-WP.7000.1.2016.10, w sprawie zmiany decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej (dalej : „IRiESP”):
– z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzającej IRiESP
w części ogólnej oraz w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania
ograniczeniami systemowymi oraz uchylającej decyzję z dnia 10 lutego 2006 r.,
znak: DPK-7102-14(5)/2006, uzupełnionej decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK4320-1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami: z dnia 20 września 2010 r., znak:
DPK-4320-2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r., znak: DPK-4320-(4)/2010/LK,
z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK-4321 -2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16
listopada 2012 r., znak: DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r.,
znak: DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-43202(16)/2010÷2013/LK, z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(18)/2010
/2012/KS oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak: DRR-4320-2(26)/2010 /2013/JRz,
z dnia 10 grudnia 2013 r., znak: DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz, z dnia 26 maja
2014 r., znak: DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR4320-2(40)/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320-2(48)
/2010/2014/LK z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732-2(57)/2010 /2015/LK,
z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320- 2(72)/2010/2015/MH, z dnia 16 czerwca
2016 r., znak: DRR-0732- 2(78)/2010/2016/LK oraz z dnia 25 listopada 2016 r., znak:
DRR.WIR.4320.3.2016.LK, a także
– z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzającej IRiESP
w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci, oraz uchylającej decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r.,
znak: DPK-4320-1916)/2010/LK, zmienionej decyzjami: z dnia 29 stycznia 2013 r.,
znak: DPK-4320-2(16)/2010/2013/LK, z dnia 26 maja 2014 r., znak: DRR-4320-2(38)
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/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK
oraz z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH,
postanawiam
1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r.,
znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzającą IRiESP w części ogólnej oraz w części
dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,
uzupełnioną decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF,
z uwzględnieniem decyzji zmieniających, poprzez zatwierdzenie zmian określonych
w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
decyzji,
2. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2011 r.,
znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzającej IRiESP w części dotyczącej warunków
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
z uwzględnieniem decyzji zmieniających, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w
Karcie aktualizacji IRiESP nr CK /6/2016 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
decyzji,
3. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji
na dzień 1 lutego 2017 r., zgodnie z wnioskiem strony.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: Z-689-DP-PR-WP.7000.1.2016.5,
przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”)
przedłożyło do zatwierdzenia projekt zmiany IRiESP w formie kart aktualizacji IRiESP
nr CB/15/2016 oraz nr CK/6/2016.
Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne PSE S.A.
poinformowała użytkowników systemu przesyłowego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie
do projektów kart aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 i nr CK/6/2016 oraz o możliwości
zgłaszania uwag do tych projektów, określając jednocześnie miejsce i termin zgłaszania
uwag. Proces konsultacji projektów kart aktualizacji trwał w dniach 11-25 lipca 2016 r.
W procesie konsultacji przedsiębiorstwo energetyczne EESTI ENERGIA Ltd. zgłosiło
cztery uwagi ogólne oraz jedna uwagę szczegółową do proponowanych zmian zapisów
IRiESP. Po analizie zgłoszonych uwag PSE S.A. przedłożyła do zatwierdzenia projekty kart
aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 i nr CK/6/2016 jako załącznik do wniosku z dnia 3
sierpnia 2016 r. wraz z informacją o zgłoszonych przez ww. przedsiębiorstwo
energetyczne uwagach i w opinii PSE S.A. braku uzasadnienia dla ich uwzględnienia.
Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, PSE S.A. zamieściła te
dokumenty na swojej stronie internetowej.
Prezes URE pismem z dnia 14 października 2016 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK,
wezwał PSE S.A., będącą stroną postępowania, do uzupełnienia wniosku dotyczącego kart
aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 oraz nr CK/6/2016 o uzasadnienie techniczne
i kosztowe proponowanych zmian IRiESP. W szczególności poproszono o przedstawienie
szczegółowej analizy skutków wprowadzonej projektem karty aktualizacji weryfikacji
dostępności zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych, wyznaczonych
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zgodnie z metodyką NTC, przeprowadzonej zarówno z punktu widzenia spełnienia
kryteriów bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego,
jak i z uwzględnieniem struktury i stanu technicznego jednostek wytwórczych cieplnych.
Przeprowadzenie takiej analizy pozwoliłoby na ocenę zasadności wprowadzonych zmian
tj. potwierdzenie, że weryfikacja o której mowa w pkt. 4.5.2.1, a której zakres określa
pkt. 4.5.2.2, zgodnie z Kartą aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016, jest jedyną możliwą
technicznie lub najbardziej uzasadnioną kosztowo tj. czy związane z jej zastosowaniem
koszty nie przekraczają korzyści uzyskanych z wymiany transgranicznej przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu
elektroenergetycznego. Dodatkowo PSE S.A., jako strona postępowania, zostało wezwane
do skorygowania wniosku zgodnie z uwagami przedstawionymi w piśmie Prezesa URE
z dnia 14 października 2016 r.
W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, PSE S.A. uzupełniła wniosek pismem
z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: Z-1113-DP-PR-WP.7000.1.2016.10, z załączonymi:
raportem zawierającym szczegółową analizą kosztów i korzyści związanych
z proponowanymi zmian IRiESP oraz zmienionymi wersjami projektów kart aktualizacji
IRiESP nr CB/15/2016 i nr CK/6/2016. W dokumencie przedstawiono wyniki analizy
zasadności stosowania ograniczeń alokacyjnych w zakresie udostępniania zdolności
przesyłowych w kierunku importu energii elektrycznej do Polski w godzinach nocnych.
W wyniku analizy wykazano, że stosowanie tych ograniczeń jest uzasadnione zarówno
zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy KSE, jak i kosztów dostaw
energii elektrycznej do odbiorców.
Pismem z dnia 17 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK, Prezes URE
zawiadomił PSE S.A. o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy, jednocześnie informując, że w aktach sprawy znajdują
się wyłącznie materiały przedstawione przez stronę w trakcie postępowania.
W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 18 stycznia 2017 r., znak: Z-50-DP-PRWP.7000.1.2016.12, stwierdziła, iż odstępuje od zapoznania się z materiałem
dowodowym zebranym w sprawie oraz nie składa uwag i wyjaśnień do zgromadzonego
w aktach sprawy materiału dowodowego.
Opracowana przez PSE S.A. Karta aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 wprowadza
do IRiESP w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami
systemowymi zmiany polegające na:
1. zaktualizowaniu listy państw, których systemy elektroenergetyczne są połączone
z systemem elektroenergetycznym Polski i w odniesieniu do których stosuje się zasady
udostępniania zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej;
2. doprecyzowaniu
zasady
weryfikacji
zdolności
przesyłowych
wymiany
międzysystemowej, wyznaczanych z uwzględnieniem warunków pracy sieci zgodnie
z metodyką przedstawioną w Załączniku nr 3 do IRiESP-Bilansowanie, z punktu
widzenia spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego (KSE);
3. zaktualizowaniu informacji w zakresie zasad udostępniania zdolności przesyłowych,
w tym wskazaniu, że dla połączeń niesynchronicznych ze Szwecją oraz Litwą
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udostępnianie odbywa się w ramach dobowych aukcji niejawnych, prowadzonych
przez Towarową Giełdę Energii S.A. i Nord Pool AS;
4. zaktualizowaniu informacji dotyczących miejsc publikacji oferowanych i alokowanych
zdolności
przesyłowych
dla
połączeń
synchronicznych
(równoległych)
i niesynchronicznych (nierównoległych).
Ponadto Karta aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 wprowadza do Załącznika nr 3 do
IRiESP - część dotycząca bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami
systemowymi zmiany polegające na:
1. zastąpieniu w tytule Załącznika nr 3 określenia „liniach
międzysystemowej" określeniem „połączeniach międzysystemowych";

wymiany

2. usunięciu „Część B Połączenie stałoprądowe SwePol Link" oraz zmodyfikowaniu
zapisów pkt 1 „Zasady ogólne" wskazując, że metodykę NTC opisaną w części A,
stosuje się odpowiednio również dla połączeń niesynchronicznych;
3. zaktualizowaniu listy państw, których systemy elektroenergetyczne są połączone z
systemem elektroenergetycznym Polski;
4. usunięciu zapisu dotyczącego publikacji szacunkowych wartości zdolności
przesyłowych - w celu ustrukturyzowania dokumentu, kwestie dotyczące
udostępniania
i publikacji zdolności przesyłowych są opisane w części głównej IRiESPBilansowanie;
5. zmianie tytułu Części A na „Metodyka NTC dla połączeń synchronicznych";
6. wprowadzeniu w Części A definicji Zdolności przesyłowych NTC i wprowadzeniu
zmian aktualizacyjnych w zapisach Części A.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą
aktualizacji nr CB/15/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi", zawarta w tej karcie
aktualizacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Jednocześnie opracowana Karta aktualizacji IRiESP nr CK/6/2016 wprowadza do IRiESP
w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci zmiany dotyczące aktualizacji listy krajów, których systemy
elektroenergetyczne połączone są z systemem elektroenergetycznym Polski oraz
zastąpienia stosowanego dotychczas określenia „asynchroniczne" pojęciem
„niesynchroniczne". Zmiany te są analogiczne do zmian wprowadzanych przez projekt
Karty aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 do IRiESP w części dotyczącej bilansowania
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi lub, jak w przypadku ujednolicenia
nazewnictwa stosowanego w IRiESP, mają jedynie charakter porządkowy.
Szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych Kartą aktualizacji IRiESP nr CK/6/2016
zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CK/6/2016
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci", zawarta w tej karcie aktualizacji
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
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Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,
pozwoliła na ustalenie, co następuje.
Opracowana przez PSE S.A. Karta aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 wprowadza zmiany
zarówno do IRiESP w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania
ograniczeniami systemowymi, jak i do Załącznika nr 3 do tej części. Wprowadzenie tych
zmian wynika z potrzeby aktualizacji struktury połączeń międzysystemowych polskiego
systemu elektroenergetycznego z systemami krajów sąsiednich oraz aktualizacji
i doprecyzowania opisu obowiązujących i stosowanych zasad alokacji i publikacji
zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Zmiana tytułu Części A
na „Metodyka NTC dla połączeń synchronicznych" wynika z faktu, że zamieszczono w nim
szczegółowy opis zasad wyznaczania zdolności przesyłowych dla połączeń
synchronicznych, a zgodnie z zapisem w Zasadach ogólnych, opisane w Części A zasady
stosuje się odpowiednio również do połączeń niesynchronicznych.
Zgodnie z treścią motywu (16) preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 714/2009 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 15 sierpnia 2009, s. 15, dalej jako „rozporządzenie (WE)
714/2009”): „Warunkiem niezbędnym dla skutecznej konkurencji na rynku
wewnętrznym energii elektrycznej są niedyskryminacyjne i przejrzyste opłaty
za korzystanie z sieci, w tym również z połączeń wzajemnych w systemie przesyłowym
oraz dostępna zdolność tych linii powinna zostać ustalona na najwyższym dopuszczalnym
poziomie zgodnym ze standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.” Ponadto stosownie
do art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) 714/2009 : „Uczestnikom rynku udostępniane
są maksymalne zdolności połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ
na przepływy transgraniczne, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa eksploatacji
sieci.”
Jednocześnie, zgodnie z definicja zawartą w art. 2 pkt 28) Dyrektywy 2009/72/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211
z 15 sierpnia 2009, s. 55), bezpieczeństwo oznacza zarówno bezpieczeństwo dostaw
i zaopatrzenia w energię elektryczną, jak i bezpieczeństwo techniczne.
Dodatkowo z treści motywu (14) preambuły Dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na rzecz
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji
infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 33 z 4 lutego 2006, s. 22, dalej jako „dyrektywa
2005/89/WE”), wynika, że: „... istotne jest ustalenie maksymalnych dostępnych zdolności
przesyłowych bez naruszania wymogów bezpiecznej pracy sieci ...”. Oprócz tego również
art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy 2005/89/WE ustala, iż Państwa Członkowskie
lub właściwe organy: „…
zapewniają określenie przez operatorów systemów
przesyłowych minimalnego zakresu zasad oraz obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
operacyjnego sieci” oraz : „… wymagają od operatorów systemów przesyłowych
utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego sieci.”, a także
gwarantują, że operatorzy systemów przesyłowych: „… określają i realizują cele
w zakresie jakości dostaw oraz bezpiecznej pracy sieci.”.
O obowiązkach PSE S.A., jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
w Polsce, w zakresie wyznaczania zdolności przesyłowe na krajowych połączeniach
międzysystemowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemu
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(tzw. standardów bezpieczeństwa) stanowią wprost przedstawione poniżej przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059 ze zm.):
- art. 4. ust. 1
„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub
energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego,
skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest
obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia
w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących
wymagań jakościowych”.
- art. 9c ust. 2
„Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego
elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne
i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów
oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej
zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej;
2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny,
przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i
jakości jej dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu
sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV;
3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami
z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
<…..>
7) zarządzanie zdolnościami
elektroenergetycznymi;

przesyłowymi

połączeń

z

innymi

systemami

<….>
10) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym
przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami
elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV,
z uwzględnieniem technicznych ograniczeń w tym systemie;
<…>
18) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej
elektroenergetycznej.”
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami standardy bezpieczeństwa oraz zasady
prowadzenia ruchu i planowania pracy KSE określone w IRiESP w części dotyczącej
bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi winny być brane pod
uwagę przy wyznaczaniu zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej,
w szczególności dotyczące rezerw mocy i ograniczeń w zakresie pracy elektrowni
i jednostek wytwórczych JWCD cieplnych, świadczących usługi rezerw mocy
oraz wykorzystywanych dla potrzeb bilansowania KSE i wymiany międzysystemowej.
6
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Ze względu na powyższe, mając na uwadze konieczność zachowania bezpieczeństwa
pracy KSE, wymagane jest, aby wartości zdolności przesyłowych wymiany
międzysystemowej na połączeniach międzysystemowych wyznaczone zgodnie
z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do IRiESP-Bilansowanie, tj. uwzględniające
warunki pracy sieci, były weryfikowane ze względu na konieczność spełnienia kryteriów
bezpieczeństwa pracy KSE, przy uwzględnieniu struktury i stanu technicznego jednostek
wytwórczych cieplnych.
Karta aktualizacji IRiESP nr CB/15/2016 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej decyzji
zawiera opracowane przez PSE S.A. odpowiednie uszczegółowienie zapisów IRiESPBilansowanie w zakresie wyznaczania zdolności przesyłowych oferowanych, dla celów
realizacji handlowej wymiany międzysystemowej, na połączeniach synchronicznych
z Czechami, Słowacją i Niemcami oraz połączeniach niesynchronicznych
ze Szwecją i Litwą, obejmujące w szczególności specyfikację kryteriów uwzględnianych
przez OSP w procesie wyznaczania oferowanych zdolności przesyłowych.
Stosując wyżej przedstawione przepisy PSE S.A. w ramach alokacji zdolności
przesyłowych wymiany transgranicznej udostępniają w godzinach nocnych niepełne
zdolności w kierunku importu energii elektrycznej do Polski. Ma to na celu
przeciwdziałanie wzrostowi liczby krótkotrwałych odstawień jednostek wytwórczych,
prowadzących do przyśpieszonego zużycia jednostek wytwórczych i w konsekwencji tego
zwiększenia skali ich awarii. Dzięki takiemu oferowaniu zdolności przesyłowych unika
się ubytków mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych, mogących powodować
niedotrzymanie warunków bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego
(KSE) oraz zwiększenie kosztów dostaw energii elektrycznej. Limitowanie zdolności
przesyłowych wymiany międzysystemowej ma więc charakter ograniczeń alokacyjnych,
stosowanych ze względu na konieczność utrzymania pracy KSE w granicach
bezpieczeństwa operacyjnego oraz w celu przeciwdziałania obniżaniu nadwyżki
ekonomicznej wynikającej z łączenia rynków.
Przekazany w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE z dnia 14 października 2016 r.
raport zatytułowany: „Analiza techniczna i kosztowa skutków niestosowania
mechanizmu weryfikacji dostępności przesyłowych połączeń międzysystemowych
wyznaczonych zgodnie z metodyką NTC” z dnia 19 grudnia 2016 r. zawiera wyniki analizy
zasadności stosowania powołanych wyżej ograniczeń alokacyjnych. Analiza ta została
wykonana poprzez zbadanie skutków odstąpienia od stosowania ograniczeń
alokacyjnych na bezpieczeństwo pracy KSE oraz koszty dostaw energii elektrycznej do
odbiorców. W pierwszej kolejności oszacowano korzyści, jakie mogliby odnieść odbiorcy
energii elektrycznej dzięki pominięciu ograniczeń alokacyjnych, ale przy założeniu braku
wpływu odstawień jednostek wytwórczych na ich niezawodność. Następnie wyznaczono
wpływ niestosowania ograniczeń alokacyjnych na dyspozycyjność jednostek
wytwórczych i na tej podstawie oszacowano ubytki mocy dyspozycyjnej jednostek
wytwórczych oraz związane z tym koszty dla odbiorców. Porównanie wyznaczonych
w ten sposób korzyści z kosztami pozwoliło na dokonanie oceny zasadności stosowania
ograniczeń alokacyjnych. Poziom ubytków mocy dyspozycyjnej posłużył do oceny
wpływu stosowania ograniczeń alokacyjnych na bezpieczeństwo pracy KSE.
Założeniami do przeprowadzenia analizy były uwarunkowania rynkowe związane
z importem energii elektrycznej na połączeniach: SwePol Link oraz LitPol Link. Pierwsze
z tych połączeń funkcjonuje od dnia 16 grudnia 2010 r., natomiast drugie – od dnia
2 grudnia 2015 r. Wymiana handlowa na połączeniach SwePol Link oraz LitPol Link
odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu Market Coupling, prowadzonego
przez Towarową Giełdę Energii S.A. i Nord Pool AS. Kontrakty po stronie polskiej
7
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zawiązywane są na Fixingu II Rynku Dnia Następnego. W analizie zostały wykorzystane
wolumeny energii elektrycznej oraz ceny energii elektrycznej z tego Fixingu. Oprócz ofert
handlowych, parametrami przekazywanymi do mechanizmu Market Coupling
są wielkości udostępnianych zdolności przesyłowych importowych oraz eksportowych
na obu połączeniach. Wartości te określają maksymalną wielkość mocy, której import
lub eksport jest dopuszczalny z punktu widzenia bezpiecznej pracy KSE. Wartości te są
określane w codziennym procesie wyznaczania zdolności przesyłowych przez operatora
systemu przesyłowego (PSE S.A.). W analizie zastosowano wartości zdolności
przesyłowych faktycznie oferowane przez OSP dla połączeń LitPol Link oraz SwePol Link.
Z uwagi na okres funkcjonowania połączenia LitPol Link, w analizie jako horyzont
odniesienia przyjęto okres od stycznia do końca września 2016 r. Analiza obejmowała
jedynie połączenia asynchroniczne (SwePol Link i LitPol Link), ponieważ na połączeniach
synchronicznych występują przepływy nieplanowe w znacznym stopniu ograniczające
lub wręcz uniemożliwiające oferowanie importowych zdolności.
W ramach analizy, aby oszacować korzyści i koszty jakie konsumenci mogliby odnieść
z tytułu zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, zastosowano metodologię
modelowania ofert, w której posłużono się cenami z ofert na rynku bilansującym
oraz cenami odzwierciedlającymi koszt zmienny wytwarzania energii elektrycznej
przez poszczególne jednostki wytwórcze. Zastosowanie w analizie tych cen wynika
z braku informacji o cenach w umowach sprzedaży energii (dalej: „USE”), tj. transakcjach
giełdowych oraz transakcjach bilateralnych. Jednocześnie jest to uzasadnione z uwagi
na referencyjny charakter cen energii elektrycznej na rynku bilansującym dla rynków
wcześniejszych oraz obowiązek ofertowania mocy dyspozycyjnych na rynku
bilansującym, ceny w ofertach bilansujących w zakresie zdolności wytwórczych
nie objętych USE dobrze odzwierciedlają warunki handlowe na rynkach wcześniejszych.
Nie znając wartości cen dla zawartych USE, które to ceny stanowią tajemnicę handlową
przedsiębiorstw, dla celów przeprowadzenia analizy przyjęto, że ceny energii
elektrycznej w ofertach nie mogą być niższe od cen odpowiadających kosztom zmiennym
wytwarzania energii elektrycznej przez poszczególne jednostki wytwórcze. Kierując się
tą regułą, ceny ofertowe energii elektrycznej, które były niższe od cen kosztu zmiennego
wytwarzania, zostały zastąpione tymi cenami. W ten sposób uzyskano urealnione ceny
ofertowe. Zastosowanie takiego rozwiązania jest uzasadnione tym, że ofertowanie energii
elektrycznej po cenach odpowiadających kosztom zmiennym wytwarzania jest
optymalną strategią w warunkach rynku konkurencyjnego.
W wyniku analizy uzyskano oszacowanie potencjalnych korzyści, jakie odniósłby
odbiorca energii elektrycznej na skutek udostępniania pełnych zdolności importowych
na połączeniach LitPol Link i SwePol Link. Szacunki przeprowadzono przy hipotetycznym
założeniu, że częstsze odstawianie jednostek wytwórczych nie ma negatywnego wpływu
na niezawodność ich pracy. Dla badanego okresu oszacowano zarówno korzyści
wynikające ze spadku ceny na rynku energii elektrycznej, jak i wzrostu opłaty
wynikającej z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych. W celu wyliczenia
korzyści odbiorców, na bazie danych historycznych, zostały zidentyfikowane okresy,
w których zdolności przesyłowe nie były oferowane w pełnej wysokości oraz zachodziły
przesłanki, na podstawie relacji pomiędzy cenami Rynku Dnia Następnego w Polsce
oraz w Szwecji i na Litwie, alokowania większego wolumenu importu. Następnie był
estymowany wolumen importowanej energii. Korzyść dla odbiorców stanowi
zmniejszenie kosztu pokrycia ich zapotrzebowania, co zostało wyznaczone jako różnica
w koszcie zakupu energii pomiędzy: (i) wariantem z pełnymi zdolnościami importowymi
oraz (ii) wariantem z niepełnymi zdolnościami importowymi. Na podstawie zmiany
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wolumenu importowanej energii oraz zmiany ceny energii została wyznaczona korzyść
odbiorców wynikająca z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych.
W analizie zostały przedstawione korzyści odbiorców przy założeniu, że zwiększona
częstość odstawień jednostek wytwórczych, będąca skutkiem udostępnienia pełnych
zdolności importowych, nie wpływa negatywnie na ich dyspozycyjność. Natomiast przy
rozpatrywaniu kosztów to założenie podlega weryfikacji. Szacowany jest przyrost
niedyspozycyjności jednostek wytwórczych (ubytków mocy) na skutek częstszego ich
odstawiania. Dla każdej jednostki wytwórczej został oszacowany przyrost liczby
odstawień, będący skutkiem udostępnienia pełnych zdolności importowych w godzinach
doliny nocnej zapotrzebowania. Następnie, wykorzystano metodę regresji liniowej
do wyznaczenia wartości średniego godzinnego ubytku mocy, przyjmując jako zmienną
zależną (objaśnianą) średni godzinny ubytek mocy danej jednostki wytwórczej,
a jako zmienną niezależną (objaśniającą) częstość odstawiania jednostki wytwórczej.
Przy metodzie regresji, na podstawie danych historycznych badanych w horyzoncie
czasowym od 2010 r. do 2016 r., wykazana została zależność pomiędzy liczbą odstawień,
a wielkością ubytku mocy, również kombinacje innych parametrów, takich jak łączny czas
trwania remontów kapitalnych i średnich - liczony w godzinach, moc jednostki
wytwórczej oraz jej wiek. Jako wyznacznik istotności wpływu danej zmiennej na zmienną
zależną, był brany pod uwagę wskaźnik P-value. Przyjęto, że wartości P-value mniejsze
niż 0,05 dają w regresji liniowej zależność istotną statystycznie. Założono, że jednostki
częściej odstawiane mają charakterystykę ubytków mocy zgodną z tą zależnością,
i opierając się na tej zależności oszacowano: (i) koszt odbiorców wynikający ze wzrostu
ceny na rynku hurtowym, ze względu na wzrost niedyspozycyjności jednostek
wytwórczych, (ii) koszt odbiorców spowodowany dodatkowymi uruchomieniami
jednostek wytwórczych oraz (iii) koszt odbiorców wynikający z niedostarczonej energii.
Uzyskana w wyniku oszacowania wartość kosztu odstąpienia od stosowania ograniczeń
alokacyjnych, wynikający ze zmiany cen na rynku hurtowym została pozytywnie
zweryfikowana przy użyciu symulacji Monte Carlo.
Otrzymane wyniki analizy wskazują, że szacowane koszty ponad 10-krotnie przekraczają
szacowane korzyści, a dodatkowo należy podkreślić, że w wykonanej analizie, wszędzie
tam gdzie możliwe było wariantowe przeprowadzenie badania, został wybrany wariant
niekorzystny z punktu widzenia zasadności stosowania ograniczeń w udostępnianiu
zdolności przesyłowych, to znaczy oszacowanie potencjalnych korzyści z zaniechania
stosowania ograniczeń alokacyjnych jest ich oszacowaniem górnym, a oszacowanie
potencjalnych kosztów niestosowania ograniczeń alokacyjnych stanowi ich oszacowanie
dolne. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych wątpliwości odnośnie wpływu
na dokonaną ocenę zasadności stosowania ograniczeń alokacyjnych dokładności
oszacowania korzyści i kosztów w wykonanej analizie.
W wyniku analizy wykazano, że udostępnianie pełnych zdolności importowych
na połączeniach SwePol Link i LitPol Link, jest niekorzystne zarówno z punktu widzenia
bezpieczeństwa pracy KSE, jak i kosztów dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
W sytuacji niestosowania ograniczeń alokacyjnych następuje spadek dyspozycyjności
jednostek wytwórczych do poziomu okresowo uniemożliwiającego spełnienie kryteriów
bezpieczeństwa pracy KSE. Uszczuplenie dyspozycyjnych zdolności wytwórczych
wywołuje jednocześnie wzrost cen energii elektrycznej, który przekłada się na wzrost
kosztów dostaw energii, który to wzrost istotnie przewyższa korzyści wynikające
z niestosowania ograniczeń alokacyjnych.
Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiału dowodowego zgromadzonego
w tej sprawie Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki uprawniające organ
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do zmiany decyzji, określone w treści art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego,
w zakresie określonym w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji. W szczególności, zmiana decyzji
może nastąpić jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne nie sprzeciwiają się tej zmianie
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmiany Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określone w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji. Za zmianą
tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes strony.
Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP określonych w pkt 1 i 2
niniejszej decyzji na dzień 1 lutego 2017 r.
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 moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Załącznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie
ograniczeniami systemowymi.
Załącznik nr 2: Karta aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

/–/ Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1827) w zw. z treścią załącznika
do ustawy – cz. I pkt 53
/–/ Joanna Pawłowska

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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Warszawa, dnia 30

stycznia 2017 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DRR.WIR.4320.1.2016.LK

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059, z późn. zm.), działając z urzędu
postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK w sprawie zmiany decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej (dalej: ”IRiESP”) na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165,
przedłożony do zatwierdzenia jako projekt zmiany IRiESP w formie kart aktualizacji
IRiESP nr CB/15/2016 oraz nr CK/6/2016.
w ten sposób, że:
w miejsce załączników do decyzji z dnia 27 stycznia 2017 r.,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadza się
załączniki w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego postanowienia.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji zatwierdzającej Instrukcję
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zgodnie z wnioskiem strony. Z treści uzasadnienia
do ww. decyzji wynika jednoznacznie, że odnosi się ono do załączników w brzmieniu
ustalonym w załącznikach do niniejszego postanowienia. Z powyższego powodu
załączniki dołączone omyłkowo do ww. decyzji należało zastąpić załącznikami
w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego postanowienia.
Zgodnie z treścią art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ
administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze
1
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postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych
przez ten organ decyzjach.
Mając powyższe na uwadze, postanawiam jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
tygodniowym od dnia jego doręczenia (art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 2, art. 47947 § 1 i art. 47932 § 1, w związku z art. 47955 Kodeksu
postępowania cywilnego). Zażalenie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji
Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Zażalenie na postanowienie 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 w związku z art. 47955 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Załącznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie
ograniczeniami systemowymi.
Załącznik nr 2: Karta aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

/–/ Małgorzata Kozak

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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