OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

ZMIANY nr 4/2021
Warunków Dotyczących Bilansowania
Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195
z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne
dotyczące bilansowania

Data przygotowania: 29 września 2021 r.

Przedmiot zmian:
Modyfikacje zawarte w Zmianach nr 4/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej
odpowiednio „Zmiany nr 4/2021” oraz „WDB”) obejmują:
1) Wprowadzenie do WDB postanowień w zakresie umożliwienia OSP dokonywania
odsprzedaży, na giełdach towarowych, rynku regulowanym, zorganizowanej platformie
obrotu lub w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego lub Jednolitego łączenia
Rynków Dnia Bieżącego, prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii
elektrycznej, nadwyżek energii elektrycznej zakupionej w celu pokrywania strat powstałych
w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią, wynikających ze
zmiany zapotrzebowania na tę energię.
2) Doprecyzowanie postanowień WDB dotyczących zakupu poprzez Jednostkę Grafikową
Bilansującą, przez OSP i OSD jako uczestników rynku bilansującego, energii elektrycznej
w celu pokrywania potrzeb własnych odpowiednio OSP i OSD związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą w zakresie odpowiednio przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Zmianami nr 4/2021
do Warunków Dotyczących Bilansowania”, przedstawiona w dalszej części Zmian nr 4/2021.

Przyczyna zmian:
Modyfikacje WDB w zakresie pkt 1), wprowadzane Zmianami nr 4/2021, wynikają z potrzeby
dostosowania postanowień WDB do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.; dalej „ustawa Prawo
energetyczne”), w zakresie wprowadzonego do tej ustawy art. 9c ust. 2aa, który wszedł w życie
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z dniem 3 lipca 2021 r. Zgodnie ze wskazanym przepisem, OSP może dokonywać odsprzedaży
nadwyżek energii elektrycznej zakupionej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej
podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią, wynikających ze zmiany zapotrzebowania na tę
energię, pod warunkiem dokonywania tej odsprzedaży na giełdach towarowych, rynku
regulowanym, zorganizowanej platformie obrotu lub w ramach jednolitego łączenia rynków,
o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.
Modyfikacje WDB w zakresie pkt 2), wprowadzane Zmianami nr 4/2021, wynikają z potrzeby
doprecyzowania postanowień WDB dotyczących zakupu przez OSP i OSD jako uczestników
rynku bilansującego energii elektrycznej w celu pokrywania potrzeb własnych odpowiednio OSP
i OSD, i mają na celu wyeliminowanie potencjalnie możliwej, zawężającej interpretacji
postanowień WDB, mogącej wskazywać, że zakup energii elektrycznej przez OSP i OSD, w tym
poprzez Jednostkę Grafikową Bilansującą, może dotyczyć wyłącznie strat i potrzeb własnych
w stacjach elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN, z pominięciem potrzeb własnych OSP i OSD
w innych stacjach, jak również innych potrzeb własnych OSP i OSD związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą odpowiednio w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej. Wprowadzona zmiana postanowień WDB precyzuje, że poprzez Jednostkę
Grafikową Bilansującą, OSP i OSD jako uczestnicy rynku bilansującego mogą dokonywać zakupu
energii elektrycznej w celu pokrywania potrzeb własnych OSP i OSD związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą odpowiednio w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej, nie limitując możliwości takiego zakupu do potrzeb własnych w wybranych stacjach.

Planowany termin wejścia w życie Zmian nr 4/2021: 1 listopada 2021 r.
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Zakres zmian:
Lp.
2.

Rozdział
Warunków Dotyczących Bilansowania

Zestawienie zmian

WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

1.

2.1.1. Podmioty Rynku Bilansującego

Zmianie ulegają pkt: 2.1.1.4.(5) i 2.1.1.4.(6).

2.

2.1.3. Obiekty Rynku Bilansującego

Zmianie ulegają pkt: 2.1.3.19.(13.2) i
2.1.3.19.(13.3).

3.

2.1.8. Umowy Sprzedaży Energii
realizowane przez poszczególne
rodzaje Jednostek Grafikowych

Zmianie ulega pkt 2.1.8.5.(1).

3.

4.

PROCEDURY ZGŁASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ
OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ
PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
POTRZEBY GRAFIKOWANIA I STEROWANIA RUCHEM SIECIOWYM
Tabela 3.2.
Sposób określenia znaków
ilości dostaw energii przesyłanych w
Zgłoszeniu USE, w zależności od
rodzaju zgłaszanej transakcji

Zmianie ulega ostatni wiersz Tabeli 3.2.
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Zmianami nr 4/2021
do Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie:
Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania
Zmianie ulegają następujące punkty Warunków Dotyczących Bilansowania:

2.

WARUNKI
BILANSOWANIA
SYSTEMU
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

I

ZARZĄDZANIA

2.1.1. Podmioty Rynku Bilansującego
W pkt 2.1.1.4. ppkt (5) i (6) otrzymują brzmienie:
(5) Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych, których sieć
dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (URBOSD) –
Przedsiębiorstwa Bilansujące, które dokonują zakupu energii elektrycznej
w celu pokrywania strat powstałych w sieciach dystrybucyjnych podczas
dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz mogą dokonywać zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania potrzeb własnych OSD związanych
z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej.
(6) Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (URBBIL) –
Przedsiębiorstwo Bilansujące, które (i) dokonuje zakupu energii elektrycznej
w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania
energii elektrycznej tą siecią oraz (ii) może dokonywać zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania potrzeb własnych OSP związanych
z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie przesyłania energii
elektrycznej, oraz (iii) może dokonywać odsprzedaży nadwyżek energii
elektrycznej zakupionej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej
podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią, wynikających ze zmiany
zapotrzebowania na tę energię.
2.1.3. Obiekty Rynku Bilansującego
W pkt 2.1.3.19. ppkt (13.2) i (13.3) otrzymują brzmienie:
(13.2) Operator Systemu Przesyłowego, jako Uczestnik Rynku Bilansującego typu
Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBBIL), poprzez Jednostkę Grafikową
Bilansującą (JGBI):
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(13.2.a)

Dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat
powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii
elektrycznej tą siecią oraz może dokonywać zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania potrzeb własnych OSP związanych
z wykonywaną działalnością gospodarczą w zakresie przesyłania
energii elektrycznej.

(13.2.b)

Może dokonywać odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej,
zakupionej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej
podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią, wynikających ze
zmiany zapotrzebowania na tę energię, na giełdach towarowych,
rynku regulowanym, zorganizowanej platformie obrotu lub w ramach
Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego lub Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Bieżącego.

(13.3) Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansującego typu
Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBOSD), poprzez Jednostkę Grafikową
Bilansującą (JGBI) dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat
powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą
siecią oraz może dokonywać zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania
potrzeb własnych OSD związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
2.1.8. Umowy Sprzedaży Energii realizowane przez poszczególne rodzaje Jednostek
Grafikowych
W pkt 2.1.8.5. ppkt (1) otrzymuje brzmienie:
(1) Dla Jednostki Grafikowej Bilansującej (JGBI), gdzie nie są dopuszczone
transakcje sprzedaży energii przez tę jednostkę inne niż określone
w pkt 2.1.3.19.(13.2.b).
Tabela 3.2. Sposób określenia znaków ilości dostaw energii przesyłanych w Zgłoszeniu
USE, w zależności od rodzaju zgłaszanej transakcji.
Ostatni wiersz Tabeli 3.2. otrzymuje brzmienie:
Jednostka Grafikowa Bilansująca

Plus

Minus
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