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Warszawa, 20 lutego 2019 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

DRR.WRE.744.7.2019.PSt                

(poprzednio: DRR.WRE.7128.20.2018.LK) 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 5, ust. 7 lit. h, ust. 10, ust. 12 w związku z art. 74 ust. 1-6 

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 197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako „rozporządzenie CACM”), art. 23 ust. 2 

pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 

ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. 685, 650, 1000, 1356, 1637, 1629, 2348, 771 i Dz. U.  

z 2019 r. poz. 42, 125 dalej jako: „PE”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, 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 16 marca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.69, 

o zatwierdzenie metody podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych 

w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa1, uzupełnionego następnie pismem 

z dnia 26 czerwca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.92, pismem z dnia 4 grudnia 2018 

r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.111 i pismem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DP-PR-

WK.070.1.2016.119 

postanawiam 

zatwierdzić wspólną metodę podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych  

w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa opisaną w dokumencie „Wspólna 

metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu 

wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 

                                                                 

1 Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zostały ustalone decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (opublikowaną na stronie internetowej Agencji), zmienioną decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2018 r., znak: DRR.WRE.7128.46.2017.PSt 
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2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 

przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 4 grudnia 2018 r. 

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

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 16 marca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.69, strona postępowania 

administracyjnego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą 

Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.”), będąca wyznaczonym operatorem systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego w Rzeczpospolitej Polskiej, złożyła Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) wniosek o zatwierdzenie wspólnej metody 

podziału kosztów redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych  w regionie 

wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (dalej jako: „region Hansa”) opisanej 

w dokumencie „Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania  

i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z 

art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami 

przesyłowymi” z dnia 16 marca 2018 r. (tłumaczenie na język polski, dalej jako: „propozycja 

RC CS”). Oryginał propozycji RD CS o tytule: „Capacity Calculation Region Hansa TSOs’ 

Common  Redispatching and Countertrading Cost Sharing Methodology in accordance with 

Article 74 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a 

Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management”, został opracowany przez 

operatorów systemu przesyłowego (dalej jako: „OSP”) regionu Hansa w języku angielskim 

z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 9 ust. 1 

rozporządzenia CACM. 

Pismem z dnia 26 czerwca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.92 PSE S.A. uzupełniły 

wniosek o tłumaczenie propozycji RC CS na język polski.  

Pismem z dnia 4 października 2018 r., znak: DRR.WRE.7128.20.2018.LK, Prezes URE 

zażądał od PSE S.A. wprowadzenia zmian w propozycji RC CS, przedłożenia jednolitego 

tekstu zmienionej propozycji RC CS oraz przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.  

Pismem z dnia 4 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.110, PSE S.A. wykonały 

wezwanie Prezesa URE, tj. przedłożyły zmienioną propozycję RC CS opisaną  

w dokumencie „Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów 

przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 74 

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

dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” 

z dnia 4 grudnia 2018 r. (tłumaczenie na język polski, dalej jako: „zmieniona propozycja RC 

CS”) oraz przedstawiły dodatkowe wyjaśnienia . Również zmieniona propozycja RC CS 

została opracowana przez OSP regionu Hansa w języku angielskim.  

Pismem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.119, PSE S.A. przedłożyły 

tłumaczenie zmienionej propozycji RC CS na język polski.  
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W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje: 

Stosownie do art. 9 ust. 1 rozporządzenia CACM OSP opracowują warunki i metody 

konieczne na podstawie rozporządzenia CACM i w odpowiednich terminach określonych 

w rozporządzeniu CACM przedkładają je właściwym organom regulacyjnym 

do zatwierdzenia. Zgodnie z 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. Organy te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod 

określonych art. 9 w ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia CACM. Wedle art. 9 ust. 7 lit. h 

rozporządzenia CACM metoda podziału kosztów redysponowania lub zakupów 

przeciwnych zgodnie z art. 74 ust. 1 tego rozporządzenia podlega zatwierdzeniu przez 

wszystkie organy regulacyjne danego regionu. 

Wedle art. 74 ust. 1 rozporządzenia CACM najpóźniej 16 miesięcy od daty podjęcia decyzji 

w sprawie regionów wyznaczania zdolności przesyłowych wszyscy OSP w każdym regionie 

wyznaczania zdolności przesyłowych opracują wniosek dotyczący wspólnej metody 

podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych .  

Wniosek w sprawie wspólnej metody podziału kosztów redysponowania i zakupów 

przeciwnych metody nie podlega wymogowi przeprowadzenia konsultacji 

z zainteresowanymi stronami przed jego złożeniem.  

Art. 9 ust. 10 rozporządzenia CACM stanowi, że w przypadku gdy zatwierdzenie warunków 

lub metod wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego, właściwe organy 

regulacyjne konsultują się ze sobą, ściśle ze sobą współpracują i prowadzą wspólną 

koordynację w celu osiągnięcia porozumienia. Organy regulacyjne podejmują decyzje 

w zakresie przedłożonych warunków lub metod zgodnie z art. 9 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia 

CACM w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania warunków lub metod przez organ 

regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ 

regulacyjny.  

Ostatni organ regulacyjny regionu Hansa otrzymał propozycję RC CS w dniu 4 kwietnia 2018 

r. Organy regulacyjne regionu Hansa podjęły zatem wzajemne konsultacje, ścisłą 

współpracę i koordynację w celu osiągnięcia porozumienia. Współpraca organów 

regulacyjnych odbyła się poprzez wymianę korespondencji elektronicznej, telekonferencje 

oraz spotkania.  

Stosownie do art. 9 ust. 10 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  rozporządzenia CACM, odpowiedni OSP 

przedkładają wniosek dotyczący zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia  

w terminie dwóch miesięcy od daty zażądania wprowadzenia zmiany przez organy 

regulacyjne.  
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Organy regulacyjne regionu Hansa uzgodniły, że należy wezwać OSP regionu Hansa do 

wprowadzenia w propozycji RC CS zmian, a także przedstawienia dodatkowych informacji 

i wyjaśnień – były to w szczególności następujące kwestie: 

 brak jasności, w jaki sposób podział kosztów redysponowania i zakupów 

przeciwnych ma działać w praktyce; 

 brak klarowności odnośnie tego , w jaki sposób jeden z typów kosztów ujętych 

w propozycji RC CS, tj. opłaty za dostępność, są spójne z rozporządzeniem CACM ; 

 odniesienia zawarte w propozycji RC CS powinny zostać poprawione .  

OSP regionu Hansa wykonały wezwanie, o którym mowa powyżej i przedłożyły organom 

regulacyjnym regionu Hansa zmienioną propozycję RC CS oraz przedstawiły żądane 

wyjaśnienia. Ostatni organ regulacyjny regionu Hansa otrzymał te dokumenty w dniu 20 

grudnia 2018 r. 

Organy regulacyjne regionu Hansa ponownie podjęły wzajemne konsultacje, ścisłą 

współpracę i koordynację, w wyniku których doszły do porozumienia. Porozumienie 

organów regulacyjnych regionu Hansa zostało osiągnięte poprzez przyjęcie dokumentu 

z dnia 20 lutego 2019 r. zatytułowanego: „Approval by Capacity Calculation Region Hansa 

Regulatory Authorities of Capacity Calculation Region Hansa TSOs’ Redispatching and 

Countertrading Cost Sharing Methodology in accordance with Article 74 of Commission 

Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation 

and congestion management”.  

Wedle oceny organów regulacyjnych regionu Hansa główne założenia zmienionej 

propozycji RC CS są następujące: 

 działania w zakresie redysponowania i zakupów przeciwnych mają być  

wykorzystywane w celu utrzymania minimalnych limitów technicznych koniecznych dla 

zapewnienia bezpiecznej pracy połączeń wzajemnych HVDC w regionie Hansa, 

w tym także do rozwiązywania problemów związanych z usterkami, awariami lub 

nieplanowanymi wyłączeniami na połączeniach wzajemnych w regionie Hansa, wraz ze 

stacjami przekształtnikowymi; 

 działania w zakresie redysponowania i zakupów przeciwnych mają być stosowane 

w celu utrzymywania udostępnionych zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych, 

w przypadku wystąpienia ograniczeń przesyłowych na połączeniu wzajemnym, 

do którego przyłączonych jest bezpośrednio kilka farm wiatrowych, gdy takie 

ograniczenia wynikają z  błędu w  prognozie wiatru dla jednej z farm wiatrowych; 

 koszty wynikające z działań w zakresie redysponowania i zakupów przeciwnych mają 

zostać dzielone według klucza podziału opierającego się na udziałach poszczególnych 

stron we własności połączeń wzajemnych w regionie Hansa; 

 koszty wynikające z działań w zakresie redysponowania i zakupów przeciwnych 

sosowanych na skutek problemów w sąsiednich sieciach zmiennoprądowych, mają być 

ponoszone przez operatorów w sąsiednich regionach wyznaczania zdolności 

przesyłowych, zgodnie z obowiązującymi w tych regionach metodami podziału kosztów 
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redysponowania i zakupów przeciwnych; 

 koszty i dochody z tytułu przeprowadzenia działań w zakresie redysponowania 

i zakupów przeciwnych winny być dokładnie dokumentowane i archiwizowane.  

Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych musi spełniać 

wymagania przewidziane przez art. 9 ust. 9 i art. 74 rozporządzenia CACM. Zgodnie z art. 74 

ust. 2 rozporządzenia CACM metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów 

przeciwnych obejmuje rozwiązania w zakresie podziału kosztów dla działań o znaczeniu 

transgranicznym. Z kolei zgodnie z art. 74 ust. 3 rozporządzenia CACM koszty 

redysponowania i zakupów przeciwnych kwalifikujące się do podziału kosztów między 

właściwych OSP określa się w sposób przejrzysty i możliwy do kontroli.   

Wedle art. 74 ust. 4 rozporządzenia CACM metoda podziału kosztów redysponowania 

i zakupów przeciwnych co najmniej: 

a) określa koszty poniesione w wyniku stosowania działań zaradczych – których koszty 

zostały uwzględnione w wyznaczaniu zdolności przesyłowych i w przypadku gdy 

ustanowiono wspólne ramy w odniesieniu do podejmowania takich działań – 

kwalifikujące się do podziału między wszystkich OSP z danego regionu wyznaczania 

zdolności przesyłowych, zgodnie z metodą wyznaczania zdolności przesyłowych 

określoną w art. 20 i 21 rozporządzenia CACM; 

b) określa koszty poniesione w wyniku stosowania redysponowania lub zakupów 

przeciwnych w celu zapewnienia gwarancji transgranicznych zdolności przesyłowych, 

kwalifikujące się do podziału między wszystkich OSP z danego regionu wyznaczania 

zdolności przesyłowych, zgodnie z metodą wyznaczania zdolności przesyłowych 

określoną w art. 20 i 21 rozporządzenia CACM; 

c) określa zasady regionalnego podziału kosztów zgodnie z art. 74 ust. 4 lit. a) i b) 

rozporządzenia CACM. 

Oprócz tego, art. 74 ust. 5 rozporządzenia CACM stanowi, że metoda podziału kosztów 

redysponowania i zakupów przeciwnych obejmuje: 

a) mechanizm weryfikacji faktycznej potrzeby redysponowania lub zakupów przeciwnych 

między zainteresowanymi OSP; 

b) mechanizm ex post mający na celu monitorowanie stosowania kosztowych działań 

zaradczych; 

c) mechanizm oceny wpływu działań zaradczych oparty na kryteriach bezpieczeństwa 

pracy systemu i kryteriach ekonomicznych; 

d) proces umożliwiający udoskonalanie działań zaradczych; 

e) proces umożliwiający monitorowanie każdego regionu wyznaczania zdolności 

przesyłowych przez właściwe organy regulacyjne. 

Ponadto, na podstawie art. 74 ust. 6 rozporządzenia CACM, metoda podziału kosztów 

redysponowania i zakupów przeciwnych: 

a) w sposób efektywny zapewnia zachęty do zarządzania ograniczeniami, w tym działania 

zaradcze i zachęty do efektywnego inwestowania; 
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b) jest spójna z obowiązkami i zobowiązaniami zainteresowanych OSP; 

c) zapewnia sprawiedliwy podział kosztów i korzyści między zainteresowanymi OSP;  

d) jest spójna z innymi właściwymi mechanizmami, w tym co najmniej z:  

(i) metodą podziału dochodu z ograniczeń określoną w art. 73  rozporządzenia 

CACM;  

(ii) mechanizmem rekompensat dla operatorów działających między systemami 

przesyłowymi określonym w art. 13 rozporządzenia 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. U. UE L 211/15 z dnia 14 

sierpnia 2009 r.) i rozporządzeniu Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 

2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu 

rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i 

wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (Dz.U. UE L 250/5 z 

24 września 2010 r.); 

e) ułatwia efektywny długoterminowy rozwój i pracę ogólnoeuropejskiego systemu 

wzajemnie połączonego oraz efektywne funkcjonowanie paneuropejskiego rynku 

energii elektrycznej; 

f) ułatwia przestrzeganie ogólnych zasad zarządzania ograniczeniami określonych w art. 

16 rozporządzenia (WE) nr 714/2009; 

g) umożliwia tworzenie rozsądnych planów finansowych; 

h) zachowuje spójność w przedziałach czasowych rynku dnia następnego i dnia bieżącego; 

oraz 

i) jest zgodna z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. 

Po wprowadzeniu przez OSP regionu Hansa zmian zażądanych przez organy regulacyjne, 

zmieniona propozycja RC CS wypełnia kryteria przewidziane przez wskazane przepisy 

rozporządzenia CACM i winna zostać zatwierdzona.  

Wszyscy OSP regionu Hansa po uzyskaniu zatwierdzenia zmienionej propozycji RC CS przez 

organy regulacyjne regionu Hansa opublikują ją w Internecie, który to obowiązek wynika 

z art. 9 ust. 14 rozporządzenia CACM.  

Mając powyższe na uwadze, wobec okoliczności faktycznych ustalonych w przedmiotowej 

sprawie oraz po analizie zgromadzonego materiału dowodowego  należy uznać, że zachodzą 

przesłanki do zatwierdzenia zmienionej propozycji RC CS. Nadto należy wskazać, że za 

zatwierdzeniem zmienionej propozycji RC CS 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 
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cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, 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). 

3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 us t. 3 

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 2018 r. poz. 300 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 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:  

„Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu 

wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 74 rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 

przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 4 grudnia 2018 r. 

(tłumaczenie na język polski) 

 

Z upoważnienia  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

/-/ Małgorzata Kozak 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  

05-520 Konstancin-Jeziorna  

2.  ad acta 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

/-/ Paulina Stachura 

 

 

 

 

                  

 


