Warszawa, dnia 4 września 2020 r.

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2020 w sprawie zmiany przez Prezesa URE
decyzji administracyjnej z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) zatwierdzającej
Regulamin rynku mocy, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr
RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy1 nałożyła na Prezesa URE m.in. obowiązek
zatwierdzenia, w drodze decyzji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. energii, regulaminu rynku
mocy (art. 84 ust. 3).
Decyzją administracyjną z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018), Prezes URE
zatwierdził Regulamin rynku mocy. Jednocześnie w związku z nowymi wymaganiami w obszarze
mechanizmów rynku mocy w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca
2019 r. str. 54), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”) zwróciły się do Prezesa URE z
wnioskiem z dnia 27 lipca 2020 r. o zmianę przedmiotowej decyzji administracyjnej.
Proces zatwierdzania zmiany regulaminu poprzedziły konsultacje przygotowanej przez PSE S.A. Karty
aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy, prowadzone przez PSE S.A. z uczestnikami
rynku. Uwagi zgłoszone przez uczestników rynku zostały przedstawione Prezesowi URE wraz z
informacją o sposobie ich uwzględnienia.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w tym po otrzymaniu postanowienia ministra
właściwego ds. energii z dnia 03 września 2020 r. (znak: DEL-WRR.021.2.2020.JC) uzgadniającego
zmianę regulaminu rynku mocy, Prezes URE w dniu 04 września 2020 r. wydał decyzję zatwierdzającą
zmianę ww. decyzji z 30 marca 2018 r.2
PSE S.A. pismem z dnia 04 września 2020 r. zrzekły się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
zatwierdzającej zmianę regulaminu, tym samym stała się ona ostateczna i prawomocna. 3
Zatwierdzona zmiana regulaminu wynika z potrzeby dostosowania do wymagań nałożonych przez art.
22 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W szczególności dotyczą one spełnienia limitów
emisyjności dla jednostek biorących udział w aukcjach mocy, począwszy od 1 lipca 2025 r.
Prezes URE zwraca uwagę, iż proces certyfikacji do aukcji głównej na 2025 r. rozpoczyna się w dniu 7
września 2020 r., a termin składania wniosków o certyfikację kończy się w dniu 16 września 2020 r.4
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Dz.U. z 2020 r. poz. 247
Link do decyzji w BIP - https://bip.ure.gov.pl/bip/rynek-mocy/3674,Regulamin-rynku-mocy.html
3
Stosownie do art. art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 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).
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Certyfikacja ta będzie prowadzona w oparciu o zmiany Regulaminu rynku mocy wynikające z Karty
aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 w brzmieniu z dnia 25 sierpnia 2020 r. zatwierdzone decyzją
administracyjną Prezesa URE z dnia 04 września 2020 r.
Ewentualne pytania można kierować na adres rynek.mocy@ure.gov.pl
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