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Warszawa,    21    grudnia 2018 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

DRR.WRE.7128.16.2018.ŁW  

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 3 lit. a, w związku z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Komisji 

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

bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, s. 6), dalej jako: „rozporządzenia EB GL”,  

w zw. z art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637) oraz na 

podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej jako „KPA”), 

 

po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, 

zawartego w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2018.4,  

o zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki propozycji dotyczącej ram 

wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych 

zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia EB GL, uzupełnionego pismem 10 grudnia 2018 r., 

znak: DP-PR-WK.070.2.2018.7 oraz pismem z dnia 18 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-

WK.070.2.2018.9, 

postanawiam 

zatwierdzić propozycję dotyczącą ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany 

energii bilansującej z rezerw zastępczych zawartą w dokumencie zatytułowanym 

„Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces 

zastępowania rezerw dotycząca ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw 

zastępczych zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 

2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” z dnia 18 czerwca 2018 r. 

(tłumaczenie przysięgłe na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 18 czerwca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2018.4, strona postępowania 

administracyjnego – operator systemu przesyłowego (dalej jako: „OSP”) Polskie Sieci 

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

Jeziornie wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) z 

wnioskiem o zatwierdzenie propozycji dotyczącej ram wdrażania dla europejskiej 

 



 

2 

platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (dalej jako: „RRIF”, 

„propozycja”) dla wszystkich OSP przeprowadzających proces zastępowania rezerw 

zgodnie z częścią IV rozporządzenia komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. 

Urz. UE L 220 z 25.08.2017, s. 1, dalej jako: „rozporządzenie SO GL”) . Propozycja podlegała 

konsultacjom zgodnie z art. 10 rozporządzenia EB GL w dniach od 21 lutego 2018 r. do 4 

kwietnia 2018 r.  

Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2018.7, PSE S.A., w porozumieniu 

ze wszystkimi OSP przeprowadzającymi proces zastępowania rezerw, złożyła korektę RR 

IF, na której naniosła niezbędne poprawki, które zostały zidentyfikowane lub powstały już 

po złożeniu propozycji. W przedmiotowej propozycji zostały doprecyzowane zasady 

ustalania parametrów ofert przez operatorów systemów centralnie dysponowanych, zostali 

usunięci dwaj OSP, którzy nie będą przeprowadzać procesu zastępowania rezerw (MAVIR 

oraz ESO), a także została doprecyzowana liczba podmiotów obsługujących platformę 

wymiany energii bilansującej. Propozycja dotycząca ram dla ustanowienia europejskiej 

platformy rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 rozporządzenia EB GL została sporządzona 

w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 4 

ust. 2 rozporządzenia EB GL. PSE S.A. uzupełniła wniosek pismem z dnia 18 grudnia 2018 

r., znak: DP-PR-WK.070.2.2018.9, o tłumaczenie RR IF na język polski. 

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

Stosownie do art. 4 ust. 1 rozporządzenia EB GL OSP opracowują warunki lub metody 

wymagane na podstawie rozporządzenia EB GL i w odpowiednich terminach określonych 

w rozporządzeniu EB GL przedkładają je właściwym organom regulacyjnym 

do zatwierdzenia. Art. 19 ust. 1 rozporządzenia EB GL stanowi, że w terminie 6 miesięcy od 

wejścia w życie rozporządzenia EB GL wszyscy OSP przeprowadzający proces zastępowania 

rezerw zgodnie z częścią IV rozporządzenia SO GL opracowują propozycję ram wdrażania 

dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Zgodnie  

z art. 5 ust. 3 lit. a rozporządzenia EB GL propozycja dotycząca ram dla ustanowienia 

europejskiej platformy rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 ust. 1 tego rozporządzenia 

podlega zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu, którego to dotyczy. 

Organy regulacyjne obszaru geograficznego, w którym wszyscy OSP będą dokonywać 

przeprowadzania procesu zastępowania rezerw zgodnie z częścią IV SO GL (dalej: „Region”) 

to organy regulacyjne Czech, Francji, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej 

Brytanii. Organ regulacyjny Szwajcarii nie bierze udziału w procesie zatwierdzenia 

propozycji ze względu na status kraju poza unijnego. 

Organy regulacyjne Regionu w ramach wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 6 

rozporządzenia EB GL, konsultowały się między sobą, ściśle ze sobą współpracowały  

i koordynowały swoje stanowiska w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii złożonego 

przez OSP wniosku dotyczącego zatwierdzenia RR IF. W wyniku tej współpracy wszystkie 
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organy regulacyjne Regionu stwierdziły, iż RR IF spełnia wymogi określone  

w rozporządzeniu EB GL.  

Ostatecznie porozumienie organów regulacyjnych Regionu zostało osiągnięte poprzez 

jednogłośne przyjęcie dokumentu z dnia 14 grudnia 2018 r. zatytułowanego: „Approval by 

relevant regulatory authorities on the proposal of all transmission system operators 

performing the reserve replacement process for the implementation framework for the 

exchange of balancing energy from replacement reserves in accordance with Article 19 of 

Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on 

electricity balancing ”. Wniosek o zatwierdzenie RR IF w przedłożonym kształcie jest 

zdaniem organów regulacyjnych Regionu zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu EB GL, a w szczególności spełnia kryteria wymienione w art. 5 ust. 5  i art. 

19 rozporządzenia EB GL oraz wypełnia cele określone w art. 3 rozporządzenia EB GL.   

W wyniku powyższego wszystkie organy regulacyjne Regionu uznały, że przedłożona przez 

właściwych OSP propozycja powinna zostać zatwierdzona. 

Po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne Regionu propozycji właściwi OSP opublikują ją 

w Internecie zgodnie z wymogiem określonym w art. 7 rozporządzenia EB GL. 

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wobec okoliczności faktycznych ustalonych  

w sprawie oraz po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, zachodzą przesłanki 

do zatwierdzenia propozycji. Nadto należy wskazać, że za zatwierdzeniem metody 

przemawia zarówno interes strony, jak i słuszny interes społeczny. Wobec tego 

postanowiono orzec 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, t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm., dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy 
doręczyć na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 
02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 47949 KPC). 

3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300 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. 
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4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia 

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a § 2 KPA). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa 
do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA). 

 

Załącznik nr 1:  

„Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces 

zastępowania rezerw dotycząca ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw 

zastępczych zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 

2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” z dnia 18 czerwca 2018 r.  

 

 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

               /–/ Małgorzata Kozak 

    

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  

05-520 Konstancin-Jeziorna  

2. a/a   

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

                     /–/Łukasz Wychowaniec 
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