
tel.: 22 487 56 90       fax: 22 378 12 93              e-mail:  sekretariat@ure.gov.pl 
 

1 

Warszawa,    7  sierpnia 2018 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 Maciej Bando 
 
DRR.WRE.7128.13.2018.ŁW  

DECYZJA 

 
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 3 lit. d, w związku z art. 34 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: „rozporządzenie 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 i 1356) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), 

 po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, 

zawartym w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2018.6, (nadanym w polskiej 

placówce pocztowej w dniu 18 czerwca 2018 r., przesłanym drogą elektroniczną w dniu  

19 czerwca 2018 r.) o zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwolnienia dla 

polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących 

przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 ust. 1 

rozporządzenia EB GL, 

 

postanawiam 

 

zatwierdzić zaproponowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Konstancinie Jeziornej zwolnienie dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku 

umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy 

bilansującej zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia EB GL. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 
Pismem z dnia 18 czerwca 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2018.6, (nadanym w polskiej placówce 

pocztowej w dniu 18 czerwca 2018 r., przesłanym drogą elektroniczną w dniu 19 czerwca 2018 r.) 

operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziornej, dalej jako: „PSE SA”, wystąpił z wnioskiem  

o zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dalej jako: „Prezes URE”, zwolnienia 

dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących 
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przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 ust. 1 

rozporządzenia EB GL. 

 

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku, powołując się na treść z art. 2 pkt 5 rozporządzenia EB 

GL definiującego „moc bilansującą”, wskazano, że PSE SA „aktualnie nie pozyskuje żadnych usług, 

które zobowiązują dostawców usług bilansujących do utrzymywania mocy bilansującej i jej 

oferowania w postaci ofert bilansujących. Składanie ofert bilansujących przez dostawców usług 

bilansujących, z wyłączeniem aktywnej strony popytowej, jest obowiązkowe, na podstawie  

pkt. 3.1.2.2 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi. Zgłaszanie ofert bilansujących przez aktywną stronę popytową jest 

dobrowolne, ale nie wiąże się z pozyskiwaniem żadnych usług oraz płatnościami ze strony 

operatora systemu przesyłowego.”. Zatem, zdaniem PSE SA, operator ten nie pozyskuje usług mocy 

bilansującej w rozumieniu rozporządzenia EB GL.  

 

We wniosku z dnia 18 czerwca 2018 r. podniesiono także, że z uwagi na fakt, iż PSE SA nie 

pozyskuje mocy bilansującej, przedmiotowe zwolnienie nie niesie negatywnych skutków dla 

dostawców usług bilansujących oraz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. 

 

Zdaniem PSE SA organem właściwym do wydania decyzji o zwolnieniu dla polskiego obszaru 

geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich 

obowiązku dostarczenia mocy bilansującej, zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia EB GL jest 

Prezes URE, ponieważ aktualnie PSE SA nie prowadzi wymiany mocy bilansującej z innymi 

operatorami systemów przesyłowych, zatem przekazywanie mocy bilansującej dotyczyłoby 

wyłącznie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

We wniosku wskazano dodatkowo, że po zatwierdzeniu przez Prezesa URE przedmiotowego 

zwolnienia PSE SA opublikuje na swojej stronie internetowej publicznie dostępną informację  

o nieudostępnianiu dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia 

mocy bilansującej zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia EB GL wraz z uzasadnieniem powodów 

tego nieudostępniania.  

 

Stosownie do art. 34 ust. 1 rozporządzenia EB GL w ramach obszaru geograficznego, na którym 

miał miejsce zakup mocy bilansującej, operatorzy systemów przesyłowych umożliwiają 

dostawcom usług bilansujących przekazywanie ich zobowiązań do dostarczenia mocy bilansującej. 

Jednocześnie na podstawie tego przepisu jeden lub kilku operatorów systemu przesyłowego, 

których to dotyczy, mogą zaproponować zwolnienie z tego obowiązku, jeżeli okresy 

zakontraktowania dla mocy bilansującej zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia EG BL są 

bezwzględnie krótsze niż jeden tydzień. 

 

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia EB GL każdy właściwy organ regulacyjny 

zatwierdza zgodnie z art. 37 dyrektywy 2009/72/WE warunki lub metody opracowane przez 

operatora systemu przesyłowego zgodnie z ust. 2, 3 i 4 tego artykułu. Z kolei na podstawie  

art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia EB GL propozycje dotyczące zwolnienia dla obszaru 

geograficznego, na którym odbył się zakup mocy bilansującej, z obowiązku umożliwienia 

dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej 

zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia EB GL podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy 

regulacyjne regionu. 
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Prezes URE podziela stanowisko, zgodnie z którym organem właściwym do wydania niniejszej 

decyzji jest Prezes URE, co wynika z faktu, że PSE SA nie prowadzi aktualnie wymiany mocy 

bilansującej z innymi operatorami systemów przesyłowych, zatem przekazywanie mocy 

bilansującej dotyczyłoby wyłącznie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie  

w niniejszej sprawie przez inne organy regulacyjne wykraczałoby więc poza zakres ich 

kompetencji.  

 

Podejmując niniejszą decyzję Prezes URE wziął przede wszystkim pod uwagę, że zgodnie  

z art. 2 pkt 5 rozporządzenia EB GL „moc bilansująca” oznacza wolumen rezerwy mocy, na którego 

utrzymanie zgodził się dostawca usług bilansujących oraz w odniesieniu do którego dostawca 

usług bilansujących zgodził się złożyć operatorowi systemu przesyłowego oferty na odpowiedni 

wolumen energii bilansującej przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

Jak wskazano we wniosku z dnia 18 czerwca 2018 r., PSE SA aktualnie nie pozyskuje żadnych 

usług, które zobowiązują dostawców usług bilansujących do utrzymywania mocy bilansującej i jej 

oferowania w postaci ofert bilansujących. Stosownie do treści postanowień pkt 3.1.2.2 Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi aktywna strona popytowa nie ma obowiązku składania ofert bilansujących. 

Podmioty te mogą dobrowolnie zgłaszać usługi bilansujące.  

 

Należy więc zgodzić się ze stanowiskiem PSE SA, zgodnie z którym polski operator systemu 

przesyłowego nie pozyskuje usług mocy bilansującej w rozumieniu rozporządzenia EB GL. 

 

Rozstrzygając w niniejszej sprawie Prezes URE miał także na uwadze, że skoro PSE SA nie 

pozyskuje mocy bilansującej, przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało negatywnego wpływu 

niesie żadnych negatywnych skutków dla dostawców usług bilansujących oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie. 

 

Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest również zawarta we wniosku z dnia  

18 czerwca 2018 r. deklaracja, z której wynika, że PSE SA po zatwierdzeniu przedmiotowego 

zwolnienia opublikuje na swojej stronie internetowej wyjaśnienie przyczyn odmowy umożliwienia 

dostawcom usług bilansujących przekazywania ich zobowiązań do dostarczenia mocy bilansującej 

zgodnie z art. 34 ust. 5 rozporządzenia EB GL.  

 

 

Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim pośrednictwem, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne  

w związku z art. 47946 pkt 1 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego – j. t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155 ze zm.). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki,  

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.  
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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).  

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE 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 – Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Opłatę uiszcza się na 

konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do 

przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz  

o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, 

stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec  

się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). 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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

 

/–/ Maciej Bando 

 

 

 

 

 
 
 
Otrzymuje: 
 
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 
       
 
 
 

                  

 


