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                                                                     Warszawa, dnia      5     czerwca 2017 r. 

   

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2  

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 5 oraz ust. 8 lit. d) i ust. 12 w związku z ust. 9 i ust. 10 oraz w związku 

z art. 45 i art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 

ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, s. 24) oraz w związku z art. 

30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

 

z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: Z-698-DM-PR.525.1.2016.2, w sprawie o zatwierdzenie 

Warunków dotyczących alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych 

niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego wyznaczonego 

operatora rynku energii elektrycznej (NEMO) w Polsce, o którym mowa w art. 45 i 57 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 

(dalej jako: „rozporządzenie CACM”), uzupełnionego pismami z dnia 6 kwietnia 2017 r., 

znak: Z-281 DM-PR. 525.1.2016.3 oraz z dnia 2 czerwca 2017 r., znak: DM-PR.525.1.2016.6, 

postanawiam 

zatwierdzić przedłożone Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności 

przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż 

jednego NEMO w Polsce, o których mowa w art. 45 i 57 rozporządzenia CACM (dalej jako: 

„warunki MNA”), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: Z-698-DM-PR.525.1.2016.2, operator systemu 

przesyłowego (dalej jako: „OSP”) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej jako: 

„Wnioskodawca”, „PSE S.A.”) przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: 

„Prezes URE”) do zatwierdzenia warunki MNA.  

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

organów regulacyjnych zażąda wprowadzenia zmiany przed zatwierdzeniem warunków 

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

wniosek dotyczący zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia w terminie dwóch 

miesięcy od daty zażądania wprowadzenia zmiany przez organy regulacyjne. Właściwe 

organy regulacyjne podejmują decyzję w sprawie zmienionych warunków lub metod  

w terminie dwóch miesięcy od daty ich przedłożenia. 

Prezes URE po analizie przedłożonych warunków MNA na podstawie art. 9 ust. 12 

rozporządzenia CACM pismem z dnia 3 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.MH, 

wezwał PSE S.A. do wprowadzenia zmian w treści przedstawionych do zatwierdzenia 

warunków MNA i przekazania do URE ich jednolitego tekstu w terminie 2 miesięcy od daty 

otrzymania wezwania. Zakres żądanych zmian dotyczył: 

1. Jednoznacznego określenia zakresu warunków MNA będącego przedmiotem 

zatwierdzenia oraz określenia sposobu spedycji; 

2. Usunięcia odniesień do istniejących projektów łączenia Rynków Dnia Bieżącego; 

3. Usunięcia wskazanych rozdziałów opisujących wymagania prawne, oddzielanie 

rynków i procedury rezerwowe oraz podział i zwrot kosztów oraz zabezpieczenia; 

4. Wskazania i opisania niezbędnych mechanizmów finansowania, które będą 

stosowane w polskim obszarze cenowym; 

5. Kompatybilności zaproponowanych rozwiązań w warunkach MNA z rozwiązaniami 

przyjętymi w sąsiednich strefach cenowych; 

6. Wskazania w wystarczającym zakresie wpływu rozwiązań przyjętych na gruncie 

warunków MNA na cele rozporządzenia CACM. 

W odpowiedzi na wezwanie PSE S.A. pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: Z-281 DM-PR. 

525.1.2016.3, przedłożyły Prezesowi URE do zatwierdzenia zmieniony jednolity tekst 

warunków MNA. Pismem z 2 czerwca 2017 r., znak: DM-PR.525.1.2016.6,uzupełniły 

wniosek o uzasadnienie ujęcia w warunkach MNA postanowień dotyczących rozłączenia 

rynków i procedur rezerwowych oraz uzasadnienia braku zasadności opracowania 

dokumentu towarzyszącego warunkom MNA o charakterze informacyjnym, który nie 

podlegałby zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. 

Prezes URE pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2,  

zawiadomił PSE S.A. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oraz możliwości 

zapoznania się z zebranym w postępowaniu materiałem dowodowym oraz złożenia 

ewentualnych dodatkowych uwag i wyjaśnień we wskazanym terminie. 
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W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje: 

Stosownie do art. 9 ust. 5 rozporządzenia CACM każdy organ regulacyjny zatwierdza 

warunki lub metody stosowane do wyznaczania lub określenia jednolitego łączenia rynków 

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

i NEMO. Organy te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod określonych 

w ust. 6, 7 i 8.  

Art. 9 ust. 8 lit d) tego rozporządzenia stanowi, że indywidualnemu zatwierdzeniu przez 

każdy organ regulacyjny lub inny właściwy organ zainteresowanego państwa 

członkowskiego podlega w stosownych przypadkach wniosek dotyczący mechanizmu 

alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych oraz innych mechanizmów zgodnie z art. 

45 i 57.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia CACM w odniesieniu do jednolitego łączenia rynków 

dania następnego oraz art. 57 ust. 1 tego rozporządzenia w odniesieniu do jednolitego 

łączenia rynków dnia bieżącego, OSP w obszarach rynkowych w przypadku gdy więcej niż 

jeden NEMO został wyznaczony lub oferuje usługi obrotu, lub w przypadkach gdy występują 

połączenia wzajemne, które są eksploatowane przez OSP certyfikowanych zgodnie z art. 3 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opracowują z zainteresowanymi OSP, NEMO  

i operatorami połączeń wzajemnych, którzy nie są certyfikowani jako OSP, wniosek 

dotyczący alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych 

mechanizmów dla takich obszarów rynkowych mający na celu zapewnienie niezbędnych 

danych i finansowania dla takich mechanizmów ze strony odpowiednich NEMO i połączeń 

wzajemnych. Mechanizmy te muszą umożliwiać dodatkowym OSP i NEMO przystąpienie do 

nich. Art. 45 ust. 2 oraz odpowiednio art. 57 ust. 2 rozporządzenia CACM stanowią, że 

wniosek przedkłada się do zatwierdzenia właściwym krajowym organom regulacyjnym w 

ciągu 4 miesięcy od wyznaczenia więcej niż jednego NEMO lub zezwolenia im na 

świadczenie usług obrotu energią w obszarze rynkowym lub jeżeli nowe połączenie 

wzajemne nie jest eksploatowane przez certyfikowanego OSP. W przypadku istniejących 

połączeń wzajemnych, które nie są eksploatowane przez certyfikowanych OSP, wniosek 

należy złożyć w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Prezes URE decyzją z dnia 2 grudnia 2015 r. postanowił wyznaczyć Towarową Giełdą 

Energii S.A. na NEMO do przeprowadzenia jednolitego łączenia rynków dania następnego  

i dnia bieżącego dla polskiego obszaru rynkowego. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 rozporządzenia CACM, w związku z tym, że nie stwierdzono 

podstaw do odrzucenia usług obrotu energią świadczonych przez NEMO wyznaczonego w 

innym państwie członkowskim (art. 4 ust. 6 rozporządzenia CACM),  EPEX SPOT SE od dnia 

5 kwietnia 2016 r. ma prawo oferować usługi obrotu energią na rynkach dnia następnego 

oraz dnia bieżącego z dostawą do Polski. Spółce EPEX SPOT SE zostało wskazane, że po 

otrzymaniu tej informacji od Prezesa URE może rozpocząć współpracę z OSP i innymi NEMO 

działającymi w polskim obszarze rynkowym, nad propozycją dotyczącą alokacji 

międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów,  

o których mowa w art. 45 i 57 rozporządzenia CACM. Spółka potwierdziła odbiór informacji 
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w dniu 4 kwietnia 2016 r. Tym samym, od tego dnia rozpoczyna się termin 4 miesięcy,  

o którym mowa w art. 45 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia CACM. 

Decyzją Prezesa URE z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nord Pool AS został wyznaczony na NEMO 

do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dania następnego i dnia bieżącego dla 

polskiego obszaru rynkowego. 

W związku z powyższym Towarowa Giełda Energii S.A., EPEX SPOT SE oraz Nord Pool AS są 

zainteresowanymi podmiotami w rozumieniu art. 45 ust. 1 i 57 ust. 1 rozporządzenia CACM, 

z którymi PSE S.A. zobowiązane były opracować warunki MNA.  

Wnioskodawca wskazał, że warunki MNA zostały opracowane z wyżej wskazanymi NEMO.  

Konsultacje odbyły się w formie spotkań oraz wymiany uwag do projektu warunków MNA. 

Na tej podstawie PSE S.A. opracowały ostateczną wersję MNA, którą przedłożyły do 

zatwierdzenia Prezesowi URE. PSE S.A. wskazały, że przed złożeniem Prezesowi URE 

zmienionego jednolitego tekstu warunków MNA od zatwierdzenia, projekt zmienionych 

warunków MNA był konsultowany z zainteresowanymi podmiotami w formie 

telekonferencji oraz wymiany uwag do dokumentu. 

Zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporządzenia CACM wniosek dotyczący ustanowienia warunków 

lub metod obejmuje proponowane ramy czasowe ich wdrożenia oraz opis ich oczekiwanego 

wpływu na cele niniejszego rozporządzenia.  

Przedłożone przez PSE S.A. warunki MNA zawierają wykonalny harmonogram ich 

wdrożenia. 

Oczekiwany wpływ warunków MNA na cele rozporządzenia CACM został wskazany  

w sposób pozwalający uznać, że przedłożone do zatwierdzenia Prezesowi URE warunki są 

zgodne z celami wyszczególnionymi w art. 3 rozporządzenia CACM. 

Przedłożone Prezesowi URE do zatwierdzenia pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r. warunki 

MNA określają zasady funkcjonowania wielu NEMO w polskim obszarze rynkowym. 

Wskazują na model spedycji, zasady wymiany danych między OSP i NEMO oraz role 

poszczególnych podmiotów biorących udział w jednolitym łączeniu rynków dnia bieżącego 

oraz dnia następnego w polskim obszarze rynkowym. Określają zasady rozliczeń  

i rozrachunków pomiędzy NEMO, a także ramy umowne współpracy właściwych 

podmiotów.  Warunki MNA przyjmują rozwiązanie polegające na przypisaniu każdego 

NEMO do jednego węzła („NEMO-hub”), natomiast pomiędzy węzłami poszczególnych 

NEMO zlokalizowanymi w polskim obszarze rynkowym istnieją nieograniczone zdolności 

przesyłowe. W konsekwencji braku ograniczeń wymiany energii między NEMO, wszystkie 

zlecenia złożone w polskim obszarze rynkowym traktowane są jako złożone w tym samym 

obszarze rynkowym. W zakresie spedycji przyjęto rozwiązanie oparte na modelu 

Preferowanego Spedytora, w ramach którego istnieje wiele podmiotów świadczących usługi 

spedycyjne i każdy z NEMO ma możliwość wyboru preferowanego partnera do 

przeprowadzania rozliczeń transakcji wynikających z mechanizmu łączenia rynków. 

Warunki MNA określają ponadto procedury na wypadek rozłączenia rynków oraz 

procedury rezerwowe. Prezes URE po analizie konieczności zawarcia postanowień w tym 
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względzie w warunkach MNA podzielił argumentację PSE S.A. wskazaną w piśmie 

uzupełniającym wniosek o zatwierdzenie warunków MNA z dnia 2 czerwca 2017 r. i uznał, 

że ich określenie jest niezbędne do zapewnienia warunków efektywnej, przejrzystej  

i niedyskryminującej alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych na wypadek 

wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmu łączenia rynków dnia 

następnego i dnia bieżącego.  

Ponadto Prezes URE uznał, że na uwzględnienie zasługuje argumentacja Wnioskodawcy 

zawarta w piśmie z dnia 2 czerwca 2016 r. w zakresie braku konieczności opracowania 

dodatkowego do warunków MNA dokumentu uzupełniającego o charakterze 

informacyjnym, mając także na względzie, że NEMO w trakcie konsultacji nie zgłaszali 

potrzeby opracowania takiego dokumentu towarzyszącego. 

Zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporządzenia CACM wniosek dotyczący ustanowienia warunków 

lub metod obejmuje proponowane ramy czasowe ich wdrożenia oraz opis ich oczekiwanego 

wpływu na cele niniejszego rozporządzenia.  

Przedłożone przez PSE S.A. warunki MNA zawierają wykonalny harmonogram ich 

wdrożenia. 

Oczekiwany wpływ warunków MNA na cele rozporządzenia CACM został wskazany  

w sposób pozwalający uznać, że przedłożone do zatwierdzenia Prezesowi URE warunki są 

zgodne z celami wyszczególnionymi w art. 3 rozporządzenia CACM. 

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki, do zatwierdzenia warunków MNA 

określonych we wniosku PSE S.A. z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: Z-698-DM-PR.525.1.2016.2 

uzupełnionego pismami z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: Z-281 DM-PR. 525.1.2016.3 oraz  

z dnia 2 czerwca 2017 r., znak: DM-PR.525.1.2016.6. Ponadto w przedmiotowej sprawie 

należy wskazać, że za ustanowieniem zatwierdzeniem warunków MNA przemawia zarówno 

interes społeczny, jak i słuszny interes strony. 

 

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, 
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a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

 

Z upoważnienia  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

                  /-/ Małgorzata Kozak 

 

 

 

Załącznik nr 1: „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych 
niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce na 
podstawie art. 45 i 57 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. 
ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul Warszawska 165 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

2.   a/a   

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 

/–/ Joanna Pawłowska 
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