OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

KARTA AKTUAL1ZACJI nr 03/8/2013
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi

Data prz-yrgutowania: 1/1 września 2013 roku.
Przedmiut zmian:
Podstawowym przedmiotem Karty aktualizacji nr (R/H/2013 Instrukcji Ruchu
I Eksploatacji Sieci Przesył owej Bilansuwanie systemu i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi (dalej nazywanej również $,Kartą aktualizacji) jest mechanizm aktywnego
uczestnictwa w Rynku Bilansującym URB dysponujących urządzeniami i instalacjami
odbiorczymi, które mogą podlegać bezpośredniemu sterowaniu przez OSP (tzw. sterowane
odbiory energii).
W celu implementacji tego mechanizmu wprowadzono nowy typ jednostki grafikowej —
Jednostkę Grafikową Odbiorczą aktywną (JG0.). W ramach JOI-) są reprezentowane sterowane
odbiory energii, dla których mogą być składane godzinowe Oferty Redukcji Obciążenia.
Zgł oszenie Oferty Redukcji Obcig±enia dotyczące godziny h danej doby handlowej musi by
dostarczone do OSP poltorej godziny przed rozpoczęciem godziny h, Przesłane do OSP oferty są
weryfikowane. a następnie uwzględniane w planowaniu pracy systemu poprzez ich aktywację i
wykorzystanie. Proces aktywacji Ofert Redukcji Obciążenia dla godziny h jest realizowany po
zamknięciu bramki Zgł oszeń Ofert Redukcji Obciążenia dla godziny h, tj. rozpoczyna się na
I godzinę 30 min przed rozpoczęciern godziny h. Proces ten jest realizowany, jako odrębny
proces decyzyjny w ramach planowania pracy sytemu. Kryterium aktywacji oferty jest wartość
ceny ofertowej, tzn. jej konkurencyjnoe w stosunku do Ofert Bilansujących JWCD, z
zastrzeżeniem, że lączna ilość energii z aktywowanych Oferty Redukcji Obciążenia nie może
przekroczyć wartości maksymalnej, okreMunej przez OSP, jak dopuszcwina ze względu na
speinienie warunków bezpiecznej pracy systemu.
Informacje G wykorzystaniu aktywowanych mocy z pasm Przyjoych Ofert Redukcji ObciąZenia,
OSP przekazuje za pośrednictwem systemu WiRE poszczególnym Operatomm Rynku (OR) nie
później ni2 50 minut przed rozpoczę-ciem godziny h, lecz nie wcześniej niż 60 minut przed jej
rozpoczęciem. Rozliczenie wykorzystanych Ofert Redukcji Obciążenia jest dokonywane weclhig
większej z dwóch cen: (i) ceny ofertowej oraz (ii) ceny CRO.

W celu utrzymania dyscypliny ruchowej OSP prowadzi kontrole poprawności realizacji Ofert
Redukcji Obciążenia poprzez porólAnanie danych ofenowych z wykonaniem. W przypadku
sł wierdzenia nieprawidłowoci aktywne uczestnictwo J00, w Rynku Hilansuj4cym zostaje
zawieszone do czasu zakończenia z wynikiem pozytywnym testu potwierdzającego zdolnok
URB do poprawnego wykonania redukcji obciążenia.
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Poza mechanizrnem aktywnego uczestnictwa sterowanych odbionów energii w Rynku
Bilansującym, w ramach Karty aktualizacji są wprowadzane następujące zmiany korygujące
obecnie stosowane rozwiązania:
a) Modyfikacja trybu uaktywniania 0MB shizących do reprezentacj i dostaw energii
realizowanych we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objciej obszarem Rynku
Bilansującego, poprzez odstąpienie od jednoczesnego uaktywniania MB dla obszaru
wszysłkich 05D na rzecz sekwencyjnego ich uaktywniania dla poszczególnych OSD.
b) Wprowadzenie dedykowanego Fz)MB (MI310) dla potrzeb reprezentacji dostaw energii
sterowanych odbioffiw energii URD wiadczących usł ugę redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP w ramach rezerwy interwencyjnej.
c) Dookr6lenie zakresu wykorzystania zdolności wytwórczych nJWCD objętych umowami
GWS, poprzez wskazanie mozliwoki przywołania do pracy tych zda litości w przypadku
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
d) Korekta zasad zabeż-pieczenia należytego wykonania Umowy przesykania w zakresie
dotyczącym rozliczeń za energię na Rynku Bilansującym, poprzez wprowadzenie
minimalnej wysokości zabezpieczenia w kwocie 500 tys. zi, uzależnienie obniżenia
kwoty zabezpieczenia ze względu na terminowe regulowanie płatności od oceny ryzyka
oraz wydłużenie okresu ustanowienia zabezpieczenia do zakończenia rozliczeń na Rynku
Bilansującym, tj. wykonania wrszystkich rozliczeń korygujących.
e) Wprowadzenie możliwości wydł użenia okresu przyjmowania zgłoszefi 11SE oraz Ofert
Bilansujących na Rynku Bilansującyrn Dnia Następnego w sytuacji awarii systemów
informatycznych OSP oraz opóżnienia zakończenia przez giełdy energii realizacji
procesu alokacji micdzysysietnowych zdolności przesył owych.
Szczegolowy wykaz zmian zawiera „Specilikacja zmian tipronicuiccutpch Kartg ciktualk:adi
nr CB182013 do instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Prze,sylowej Biłansowanie systemu
Z zarzgdzanie ograniczeniami .systemowyrni", przedstawiona w dalszej części Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:
Wprowadzenie mottiwoki aktywnego uczestnictwa URB w biłansowaniu zasobów sysiernu,
stanowi jakościowe rozwinięcie obecnych zasad Rynku Bilansującego. Mechanizm ten jest
waznyrn elementem rynku energii, gdyż z jednej strony pozwala na zwrickszenie zasobów
slu4cych do bilansowania systemu, a z drugiej strony przyczynia sic do racjonalizacji cen
energii. Pierwsza z wymienionych korzyści wynika z faktu, 2£ z punktu widzenia bilansu mocy
w systemie ograniczenie poboru mocy przez odbiorcę jest równoważne zwiększeniu generacj i
przez wytwórec. Druga korzyść wyniku z możliwości przeciwstawienia ofert odbiorów ofertom
skladanym przez wytwórców, co w konsekwencji może prowadzić do rezygnacji z odbioru
energii w przy-padku wysokich cen.
Zmiana trybu uaktywniania „.MB (MBui MB) sluzacych do reprezentacji dostaw energii
realizowanych we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem Rynku Bilansującego
zostaje wprowadzona civ celu skrócenia czasu aktywacji MB. Obecnie konieczne jest
oczekiwanie na stosowne dokumenty podpisane przez wrszysłkich OSI). Po wdrożeniu
projektowanych zasad, MB dla obszarów poszczególnych 05D będą wprowadzane niezależnie.
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Wprnwadzenie Mniu ma na celu unormowanie sposobu przekazywania danych dotyczarych
ilości dostaw energii dla stero~ych odbiorów energii URD, śxviadczących usImgc redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP w ramach rezerwy interwencyjnej
Dookreienie zakresu wykorzystania zdolności wytwórczych raWC13 objętych umowami (IWS
stanowi unormowanie w IRiESP regulacji okreionych w cid_ 11c i 1 Id Ustawy-pra‘vo
energetyczne. Zgodnie z tyrni regulacjami w sytuacji wystqpienia zagrokenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej. OSP jest zobowiązany podejmować działania polegając-e między
innymi na uruchomieniu lub zmianie obciążenia n.IWCD, co w szczcgalnoki oznacza
wykorzystanie zdolnoki ytwrorczych nJWCD objętych umowami C.iWS.
Modyfikacje w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przesylania zostają
wprowadzone w celu ograniczenia ryzyka kredytowego na Rynku Bilansującym. Usuwają one
niedoskonałoki obecnych rozwig7r4 zidentyfikowane podczas ich stosowania.
Możliwość ydł uzenia okresu przyjmowania zgioszen USE oraz Ofert Bilansujących na Rynku
Bilansującym zostaje wprowadzona w celu ograniczenia negatywnych skutków ewentualnych
awarii po stronie infrastruktury rynkowej.

Pionowo ny termin wdrnienia zmian:
a) Mechanizm aktywnego uczestnictwa w Rynku Hilansującym UR13 dysponujących
sterowanymi urządzeniami i nstalacjarni odbiorczymi — od 1 lipca 2014 roku.
b) Pozostałe zmiany — od 1 stycznia 2014 roku.
Odpowiadające powyższemu terminy wdrolenia poszczególnych punktów IRiESP •
Bliansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zawiera tabela przedstawiona
w części Zakres WWW? Karty aktualizacj i.
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Zakres zmian:

1,p.
.._
I.

Ruzdzial IffiES1} - Bilunsuwaniv
systemu i zarmdzanie ograniezeniami
systemowymi
1.1.

ZestaNVienie zmian

Wykaz &krótów

Planuwany
termin wdrokenia
zmian

Dodaje sie skróty: MI3jo,

01.01.2014

Dodaje sie skróty: BZORO, CR,
JGou„ MBA0, max.RM, OZORO,
PP, PD, PZORO, WTv1R, ZORO.

01.072014

2,

2.12, Obszar Rynku Bilansującego

Zmianie ulega pkt 2.1_2.2.

01.01.2014

3.

2.13. Obiekty Rynku Bilansujqcega

Zmianie olega pkt: 2.1.3.10.:
- ppld 2.13 .10.4.

01.012014

- ppkt 2.13.10.3.

01.07.2014

Zmianie tilegaja, pkt: 2.1.3.17.,
2.1.3.18

01.072014

4.

2.1.4. Powiązana pomfedzy
podmiotami i ohiektami Rynku
Bilausującego

Zmizine ulegajq pkt: 2.1.4.5_,
2.1.4.8., 2.1.4,10., 21 A,12.,
i 2.1.4.19-. 2.1,421, 11.4.24,

01.072014

5,

2.1.5.

. Zmianie ulegaja, pkt: 2.1.5.1.9.,
2.1.5.1.10. (z wyNczeniem zmian
dot. ME1.A.r,), 2.1.5.1,11.
(z wyłaczeniern zmian dot.
NIn,„), 2-1.5.1.12.

01.01.2014

Zmianie ulegają pkt: 2.1.5.17..
2.1.5.1.10. (w mkrtsie Milan Jot.
MB). 2.1.5.1.1 L (w zakresie
zamian dol. MBA0).

01.072014

EliTLITHOWailiC handlowe na
Rynku Hilansujqcyrn

i

6.

2.1.12.Generacja wymuszuna nJWCD
w procesie hilansowania
zasohów K.SE

Zmianie ulega pkt: 2.1.113,

01.01.2014

7.

2.2.1. Warunki uczestnictwa w Rynku
Bilansujiwym

Zmianie ulegają pkt: 2,2.1.2.1.9„
2.2_1.2.2.4., 2.2.122..7.,
2.2,1.2.2.89 2.2.1.23.2.,
,
22.12.3.3.

0]0L2011

Zmianie ulegają pkt: 2.2.1. L.6.

01.07.2014

Dodaje sic pkt: 2 2.1.4.

01.07.2014

Zmianie ulega pkt: 3.1.1.13.

01,07,2014

Dodaje się pkt: 3.1, ł .19,,
3.1.120.9 11.1.27., 3.1.1.28.

01.07.2014

Numeracja dotychczasowych pkt:
3..1.1.19, 3.1.1.24. zostaje
zmieniona odpowiednio n.a
3.1.1,21. 3.1.1.2fi,

01,07,2014

Dodaje się pkt: 3.1.2.1.1.7,,
3.1.2.2.7.

01.01.2014

i
i
1

B.

9.

3.1.1. Ogólne zasady zgłaszania
danych handlowych i
technicznych

3.1.2. Tryb 1 harmonogram zgiaszania
danych handlowych i
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Lp.

Hozdzial 1RiESP - Bilarl.SDWRBIC
systemu i zarzildzanie ograniczeniarni
systemowym'
technicznych

Zestawienie zmian

Planowany
termin wdroienia
zmian

Dodaje się pkt: 3.1 .23,

01.07.2014

Zmianie ulega Tahela 3.1.

01.07.2014

10.

3.1.3. Zgiaszanie Umów Sprzedaty
Energii w ramach RBN i RBB

Zmianie ulega Tahela 3.2.

01.07.2014

11.

3.1.11.41aszanle Ofert Redukcji
Ohcik,..zenia

Nowy punkt

01.07.2014

12.

3.1.12.Zasady weryfikacji Zgioszen
Ofert Redukcji Ohciaknia

Nowy punkt.

01.07.2014

13.

4.2.6. Zasady wykorzystania Ofert
Redukcji ClbciqZenia i
uwzgledniania idi w planowaniu
pracy systemu

Nowy punkt..

01.07.2014

14.

4.2.7. Kontrola poprawnoki redukcji
obciążenia

Nowy punkt.

01.07.20.14

15.

5.1.2. Wyznaczanie Pozycji
Kontraktowych
Z wcryrikowanyelt

Dodaje si. pkt: 5,12.15.

01.07.2014

"Numeracja dotychczasowego pkt:
5.1.2.2.5. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.1.2.2,6.

G1.07.2E114

16.

5.1-3. Wyznaczanie Pozycji
Kontraktowych Skorygowanych

Zmianie uleFa pkt: 5.1.32.

111.07.21114

17.

5.1.4. Wyznaczanie cen za
wytwarzanie energii elektrycznej

Zmiana naziivy punktu na;

01.07.2014

. 1~1.7.anie 1
Wy:Min:Mile CCI, za 1
redukcje energii vlektrycznej
Zmianie ti1egaj.1 pkt: 5,1.4.1.,

01.07.2014

5,1.4_2.
A.

5.2.2. Zasady ogólne

Zmianie ulega pkt: 52.22.

01.117.2014

19.

5.2.5. Procedura wyznaczania
ruczywistych IkAd dostaw
energii (ER)

Zmianie ulega pkt: 5.2.5.1 .4.,

01.07_2014

5..3.1. Rozliczenia na Rynku
Bilansującym

Zmianie ulega pkt 53.1.1_1 D•,
5.3.1.34.3 2.. 5.3.1.3.4.3.3,
5.31J.434, 5.3.1.3,4.4,1,
5.3,13.4.4.7. (pOprzednio
53.1.3.4.4.6.), 5.3.1 .3.6.1.1 .

01.07.2014

Dodaje si pkt: 5,3.1344.5.,
5.3,13.6.3.5.

01.072014

Numeracja clatychcza.sovqch pkt:
5.3.1.3.4A.5. 5.3.13.4.4.7.
zostaje zmieniona odponiednit)
na: 5.3.1..A .4.4.6. 5.3.1.A .4 A•R-

01407_2014

20.

5.2.5.2.4.1.
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Specyfikacja zmian
wprowadzonych Kartą aktualizacji nr C13/8/2013
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesył owej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Zmianie ulegak ruistcpujqte punkty instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesył owej Bił ansnwanic systemu i zar-zildiunic ograniczeniam i N) ,dernou mi:

1.

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJĘĆ

1.1.

Wykaz skrótów

‘S1V "Unii S królów

BZORO
CR

dodaje sk nastvpujace skróty:

Brak Zgloszenia Oferty Redukcji Obciążenia
— Cena za redukcje energii elektrycznej

JGoi,

Jednostka Gralikowa Odbiorcza aktywna

MBAn

— Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego, poprzez
które jest reprezentowany zbiór PIJE. należących do U RD, reprezentujących
sterowane udbiory energ aktywnie uezesiniczące w Rynku Bilansującym

ME4/0

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego, poprzez
które jest reprezentowany zbiór PIJE, należących do URD, reprezentujących
stemwarie ndbiury energii, Irviadczące w ramach rezerwy interwencyjnej
usł ugę redukcji zapotrzebowana na polecenie OSP

maxRM

Mak.syrnalno iłiz& redukcji poboru mocy JGoa

OZORO

Odrzucenie Zgłoszenia Oferty Redukcji Obei42enia

PP

Moc przyłączeniowa sterowanych odbiorów energii wchodzących w sklad
danej JC0,

PD

Planowana wielkość poboru mocy przez

l3ZORO

— Przyjecie Zgloszenia Oferty Redukcji Obciążenia

WMR
ZGRO

Wykorzystana moc redukcyjna
— Zgłoszenie Oferty Redukcji Obciążenia
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2.

WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

2.1.2.

Obszar Rynku Bi1ansuj4cego

no 2.1.2.2. ii1r7vmuie br7.mienie:
Podstawowym obszarem Rynku BiIansującego sq:

2.1.2.2.
(1)

Sieć przesyłowa,

(2)

Miejsca w sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV, do których są przylączone
jednostki wytwórcze będące JWCD,

(3)

Punkty „ponad siecią", poprzez które w Rynku Bilansującym uczestniczą
podmioty nicprzylączone do sieci przesyłowej oraz nieposiadające miejsc,
o których mowa w ppkt (2).

(4)

Miejsca w sieci dystrybucyjnej, w których są reprezentowane sterowane
odbiory energii.

2.1.3.

Obiekty Rynku Bilansującego

Pkt 2.1.3.10. otrzymuje brzmienie:

2.1.3.10.

Niezależnie od postanowień pkt 2.1,3.8, i 2.1.19, wpmwadza sie WartOki
atrybutów dla EMB określone w ppkt 2.13.10.1., 2.1.3.102., 2.13.10.3, oraz
11.3.10.4.

213_10.1. Dla 1%."1B reprezentujących dostawy energii przez h.óclia energii elektrycznej
wykorzystujące energie wiatru obowiązują następujące wartości atrybutów:
(1)

Airybut iokalizacji w obszarze Rynku Bilansującego,
(1,1.) Obszar OAZW, o którym mowa w pkt 2.113., w obszarze sieci
OSDp/OSDn,

(2)

Atrybut typu użylkownika:
(2.1.) ,.ZW" — PDE należące do wyłwórcy energii elektrycznej,
reprezeniujące &dla energii elektrycznej wykorzystujące energie
wiatru.
Ze względu na wartości atrybutów MB, reprezentujących dostawy energii
realizowane przez źródla energii elektrycznej wykorzystujące energie wiatru,
dla danego obszaru OAZW w obszarze sieci OSDpiOSDn obowiązuje
nastcpujqee oznaczenie typów FDMEI: ML1/w.

21.3.10.2. Dla f MB reprezentujących wymianę energii elektrycznej na napięciu niższym
niż 110 kV pomiędzy poszczegółnymi obszarami sieci OSDp/OSDn
obowiązują następujące wartości atrybutów:
(1)

Atrybut łokalizacji w obszarze Rynku Bilansującego:
Karta a ktuallzacjI nr CB/8/2U13
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(1.1.) Obszar sieci OSDp/OSDn.
(2)

Atrybuł 1.1płt użyikumdka;

(2.1.) „psEr— Wszystkie PDE należące do Uczestnika Rynku Bilansującego
typu Przedsibiorstwo Iiilansujące (URBosp), reprezentujące wymianę
energii elektrycznej pomiędzy dwoma obszarami sieci OSDp/OSDn na
napi ęciu niższym niż I W kV.
Ze -wzglcdu na wartości atrybutów MB, reprezentujących wymianę energii
elektrycznej pomiędzy dwoma obszarami sieci OSDFLIOSDn na napięciu
niższym niż 1 O kV, obowiązuje nastcpujące oznaczenie typów FoMB:
MBL%D.
2.1.1103, Dla FMB reprezentujących dostawy energii dla sterowanych odbiorów energii
URD aktywnie uczestniczących w Rynku Bilansującym, obowiązują
następujące wartości atrybutów:
(1)

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansującego:
(1,1.) Obszar sieci OSLIp/OSDn.

(2)

Air.rhui 4pzi u±yikuwnika:
(2.1.) „AO" — PDE należące do URD, reprezentujące sterowane odbiory
energii aktywnie uczestniczące w Rynku Bilansującym.
Ze względu na wartości atrybutów MB, reprezentujących dostawy energii dla
sterowanych odbiorów energii URD, aktywnie uczestniczący-ch w Rynku
Bilansującytn, w obszarze sieci OSDpiOSDn obowiązuje następujące
oznaczenle typnw FDMB: MB.

2.1,110.4. Dla FMB reprezentujących dostawy energii dla slenawanych odbiorów energii
Lin świadczących w ramach rezerwy interwencyjnej usł ugc redukcji
zapoł rzebowania na polecenie OSP, obowiązują następujące wartości
atrybutów:
(1)

Atrybui lokalizacji w obszarze Rynku Bilansującego:
(1.1.) Obszar sieci OSOp/OSDR.

(2)

Atrybut typu użytkownika:
(11.) „10" — PDE należące do I.JRD, reprezentujące sterowane odbiory
energii świadczące w ramach wiemy interwencyjnej uslugę redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP.
Ze wzglcdu na wartości atrybutOw MB, reprezentujących dostawy energii dla
sterowanych odbiorów energii 1JRD, świadczących w ramach rezerwy
interwencyjnej usł ugę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w obszarze
sieci 05Dp/0513n obowiązuje następujące oznaczenie typów pi)MH: Mllin.
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Pij 2.1.3.17. i 2.1.3.18. otrzymuja brzmienie:

2.2.1.3.17
(1)

Na Rynku Bilansującyrn
Grafikowych:

yffitnia się następujące rodzaje Jednostek

Jednostka Grafikowa Wytwórcza (JG w).
(1.1.) Jednostka Grafikuwa Wytworcza aktywna (JGw,,).
(12.) Jednostka Grafikowa Wytwóreza pasywna (JGwr).
(I .3.) Jednostka Grafikowa Wytwórcza rozliczeniowa (JGw,-).

(2)

Jednostka Grafikowa Od-bioreza (JG0).

(3)

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (1G )4)_

(4)

Jednostka Grafikowa Źródeł Wiatrom,yeb (JGro..).

(5)

Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej (3Gwm),
(5.1.) Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej Operatora Systemu
Prusylowego (JGwm0).
(52.) Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansującego (JGwmt j).

(6)

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGolp),
(6.1.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesył owego aktywna
(JGospa).
(62.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesył owego pasywna
(.1GosTir.).

•7)

Jednostka Grafikowa Giddy Energii (JG(JE).
(7_1.) Jednostka Grafikowa Giełdy Energii podstawowa Zakupu (JGGri,z).

(7.2.) Jednostka Grafikowa Giddy Energii podstawowa Sprzedaży (JGGErs),
(8)

Jednostka Grafikowa Bilansujqca (JGRI),

(9)

Jednostka Grafikowa Generacji Zewnętrznej (JGaz).

2,1.3.18,

Poszczególne rodzaje Jednostek
następującymi cechami:

Grafikowych

charakteryzujq się

(1)

Jednostka Grafikowa Wytwórcza (J0) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Hilansującego (FME1), w których do obszaru
Rynku Bilansująceso przykezone są urządzenia lub instalacje jednostek
wytwórczych.

(2)

Jednostka Grafikowa Wytwórcza (J 0w) uczestnicząca w biła.nsowaniu
zasobów K.SE jest Jednostką Grafi kową Wytwórczą aktywną (JGw„).
(2.1.) W skład Jednostki Grafikowej Wytw&czej aktywnej (JGw.) wchodz
dokładnie jedna jednostka wytwórcza będąca Jednostką Wytwórczą
Centralnie Dysponowaną (JWCD).
Rada akłuaiizacji nr CBIn12013
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(2.2,) Operator Systemu Przesylowego w pełni dysponuje mocą JWCD
wchodzącą w skł ad JG‘v„.
(3)

Jednostka Grafikowa Wytwórcza (JGw) nie uezsinicząca w bilansowaniu
zasobów KSE jest Jednostką Grafi k-o wą Wyt-wórczą pasywną (.1G wp).
(3.1,) W skł ad Jednostki G-rafikowej W2rrtwórczej pasywnej (JG) wchodzi
jedna lub więcej jednostek wytwórczych nie będących Jednostkam
Wytwórezymi Centrałnie Dysponowanymi (nJWCD).
(3.2.) Operator Systemu Przesykowego w ogranicwnyrn zakresie dysponuje
mocą jednostek wytwórczych nie bcdących Jednostkami Wytworczyrni
Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), które są jednocześnie
Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Koordynowanymi (JWCK)
wchodzącyrni w skład
(3.3,) Operator Systemu Przesył owego nie dysponuje mocą jednostek
wytwórczych nie będących JWCK wchodzących w sklad JGwp,
(3.4.) Konfigurację JG‘ivr oraz zasady i zakres dysponowania mocą JWCK
wchod24cych w skład tej jednostki ustala OSP w uzgodnieniu
z wł aściwym Uczestnikiem Rynku Bilansującego,

(4)

Jednostka Grafikowa Wytwórcza (JGvir) sł użąca do rozliczenia ilościowego
i wartokiowego energii bilansującej planowanej oraz energii awarii (AEA)
I energii wytwarzanej z powodu ograniczeń elektrownianych (AEOE)
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych danego (JUIN
jest Jednostka, Gralikową Wytwórczą rozliczeniową (.10w). Na Jednostke
Grankową Wytwórczą rozliezeniową (JG r) składają
(4,1.) Wszystkie Jednostki Grafikowe Wytwórcze akty-vvrie danego URBw,
lub
(42.) Wszystkie Jednostki Grafik owe Operatora Systemu Przesył owego
aktywne (JGosna) danego IJRBw, w skład których wchodzi jednostka
wytwórcza.

(5)

Jednostka Grafikowa Odbiorcza (J0) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansującego, w których do obszaru Rynku
Hilansującego są przyłączone urządzenia lub instalacje odbiorcy energii (FzMIE4
reprezentujące odbiorców) lub zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansującego, poprzez które jest realizowana dostawa energii
iJł a URD (F[MB). W ramach JGc) mogą być również reprezentowane, zgodnie
z zasadami okreAlonymi w pkt 2.1.5.1.2,, Zródla energii elektrycznej
wykorzystujące energię wiatru przyłączone do podstawowego obszaru Rynku
Hi lansującego.
(5.1.) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (J00) jest jednostką pasywną
przyłączoną do sieci.
(52.) Nie jest wymagane by IJRB by1 wł aścicielem urządzen lub instalacji
przyłączonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansującego
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(MB) Jednostki GrafikaYk-ej Odbiorczej.
(6 ) Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (Mon) jest zbiorem fizycznych
Miejsc Dostaremnia Energii Rynku Bilansującego, w których do obszaru
Rynku Bilansującego są przylączone uriqd7onia lub instalacje odbiorcze, które
mogą podlegać bezporedniernu sterowaniu przez OSP (steru wafle odbiory
energii), lub poprzez które są reprezentowane w obszarze Rynku
Bilansującego dostawy energii dla sterowanych odbiorów energii UF1D.
(6,1.) Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoo) jest jednostki
aktywn4 przyiączoną do sieci.
(6.2.) Nic jest wymagane by LIRB był wlaScicielcm urządzeń lub instalacji
przylączonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcegii
(MB) Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej.
(1)

Jednostka Grafikowa Żrń dcl Wiatrowych (3Gzw) jest zbiorem fizycznych
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (FMB), w których do
obszaru Rynku Bilansującego są przyłączone źródła energii elektrycznej
wykorzystujące energię wiatru, lub poprzez które są reprezentowane
obszarze Rynku Bilansującego dostawy energii realizowane przez hódla
energii elektrycznej wykorzystujące energie wiatru, które nie są przylączone
de obszaru Rynku Bilansującego.
(71.) Jednostka Grafikowa Źródeł Wiatrowych jest jednostką pasywną,
przyłączoną do sieci.
(7.2.) W skład Jednostki Grafikowej 2ródeł Wiatrowych wchodzi jedna lub
więcej jednostek virytwórczychizespHałów jednostek wytwórczych,
wykorzystujących energię wiatru d ytwrarzania energii elektrycznej,
zlokalizowanych w okreloriyrn obszarze KSE.
(7.3.) Nie jest wymagane by URB był wla.4cicielem urządzeń lub instalacji
przylączonych lub reprezentowanych w Miejscach Dostarczania Energii
Rynku Bilansującego (MB) Jednostki Grafikowej 2,ródel Wiatrowych.
(7.4.) Operator Systemu Przesylowego w ograniczonym zakresie dysponuje
mocą jednostek wytwórczych nic będących Jednostkami Wytwórczymi
Centralnie Dysponowanymi. Zasady i zakres dysponowania mocą
jednostek wytwórczych ustala OSP w uzgodnieniu z właściwym
Uczestnikiem Rynku Bilansującego,
(75) Konfiguracje Mzvir ustala OSP w uzgodnieniu z Irvlakiwyrn
Uczestnikiem Rynku Bilansującego lub URB i OSD — jeżeli
konfiguracja JGzw dotyczy instalacji vvytwórczych przyłączonych do
sieci poza obszarem R11. Obszary KSE, w ramach których jednostki
wytwórcze mogą być agregowane w pojedynczą JGzw okreSla OSP.
(7.6.) Dla Jednostek Grafikov,rycli 2.ródel Wiatrowych w procesach
realiznwanych na Rynku Bilansującym: Zgłaszania danych handlowych
i technicznych oraz Rozliczania kosztów bilansowania systemu i
kosztów ograniczeń systemowych, stosuje sic odpowiednio zasady jak
dla Jednostek Grafikowych Wy-twórczych pasywnych, chyba że w
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zasadach szezegółowych tej części IRiESP okrcSiono inaczej.
(8)

Jednostka Grafikowa Wymiany MiccIzysystemovvej (.1Gliem) jesi zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (FMB) albo
zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego
(MB).
Jednostka Grafik owa Wymiany Międzysystemowej Operatora Systemu
Przesyłowego (.1Gwma) jest zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansującego, w których występują polączenia
międzysystemowe.
(8.1.a,) Połączenia międzysystemowe
lącz4 obszar Rynku
Bilansującego z systemami elektroenergetycznymi, w których
ruch sieciowy jest prowadzony przez zagranicznych
Operatorów Systemów Przcsyłowych lub zagranicznych
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.
(8.1.b ) Jednostka Gra fikowa Wymiany Międzysystemowej Operatora
Systemu Przesył owego (JGwmo) jest jednostką pasywną,
przyłączoną do sieci.
(H.2.) Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansującego (JGwiyiu) jest zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansującego, poprzez które są realizowane dostawy
energii w ramach wymiany inicdzysysiernowej.
W podstawowym zastosowaniu JGi shit), do reprezentacji dostaw
energii w ramach wymiany micdzysysternowej równoleglej,
realizowanych mi podstawie udostępnionych przez OSP zdolnoSci
przesyłowych w aukcjach jawnych (q alokacji zdolności przesyłowych
- udostępnianie typu ,explicit") oraz zgłoszeń thnow Sprzedazy
Energii w obrocie miedzynarodowym (USEwm). W takim zastosowaniu
JG jest oznaczana w IRiESP jako JGwmu równoległa (JGwmipr) i jest
przydzielana wszysłkirn Uczesł nikorn Wymiany Micdzysysternowej,
Dodatkowo JGviimij może slu2ye do reprezentacji dostaw energii w
ramacli wymiany midzysysternowej nierównoleglej, realizowanyeh w
wyniku niejawnej alokacji przez OSP zdoInoki przesylowych ((j.
alokacji zdolności przesyławych wraz z energią — udostępnianie typu
„implicit"). W takim zastosowaniu !G jest oznaczana w iRiESP jako
J(11u nierównoległa (.1Gwmun) i jest przydzielana podmiotom, które
dokonują udostępniania zdolności przesyłowych poszczególnych
polączeit miedzysysternowych nierOwnoległych.
(81,a.) Jednostka
Grankowa
Wymiany
Micdzysysternowej
Uczestnika Rynku Bilansującego jest jednostką pasywrią,
nieprzykiczoną do sieci.
Micdzysysternowej
(R.2 b.) Jednostka
Grafikowa
Wymiany
Uczestnika Rynku Bilansującego n5wnoległa (JGwmur) nalety
do Uczestnika Rynku Bilansującego, który jest równocześnie
Karta ktualizacji nr Car8/2013
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Uczestnikiem Wymiany Międzysystemowej.
(9) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGom.) jest zbiorem
fizycznych Miejsc )ostarczania Energii Rynku Bilansujkcego (0.113),
w których do obszaru Rynku Bilansującego są przyłączone urządzenia lub
insłalacje jednostek wytwórczych lub odbiorców energii w pełni dysponowane
i bezpośrednio stemwane przez OSP.
(9.1.) Nie jest wymagane aby OSP był wtaAcicielem urządzeń lub instalacji
przyłączonych w Miejscach Dostarczania Eneri Rynku 13i1ansującego
(MB) Jednostek Grafiko‘‘ych Operatora Systemu Przesylowego
(JGosp), przy czym w JGGsr mogą byr reprezentowane;
(9.1.a.) Jednostki wytwórcze świadczące uslugc praca interwencyjna.
(9.1.b.) Jednostki wytwórcze świariczące usiugc inłervvencyjna rezerwa
zimna.
(9.1.c.) Sterowane odbiory energii świadczące ushigc redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP.
(92.) Jednostka Cirafikowa Operatora Systemu Przesyłowego (JGosr) należy
do OSP jako Uczestnika Rynku Bilansującego typu Przedsiębiorstwu
Bilansujące (linia) lub do Uczestnika Rynku Bilansującego
będącego wł aściciełem urządzen lub instalacji. Decyzję w zakresie
przynależności podejmuje OSP w uzgodnieniu z podmiotem, który jest
wlaścicielem urządzeń lub instalacji.
(9.3,) Jednostka Grankowa Operatora Systemu Pacsyłowego (JGasp)
uczestnicząca w bilansowaniu zasobów KSE w ramach ‘viadczenia, na
podstawie umowy zawartej z OSP, usł ugi praca interwencyjna lub
usł ugi interwencyjna rezerwa zimna, jest Jednostką Grafikową
Operatora Systemu Przesylowego aktywną (JOusp.).
(9.3.a.) W skład Jednostki Grafiko wej Operatom Systemu Przesył owego
aktywnej (JGaw,,) wchodzi nie więcej niz jedna jednostka
wyłworcza będąca Jednostką Wytwórczą Centralnie
Dysponowaną (JWCD).
(9.3.b.) Operator Systemu Przesylowego w pełni dysponuje
i bezpośrednio steruje Jednostką Wytwórczą Centralnie
Dysponowaną (JWCD) wchodzącą w skład JGow..
(9,4.) Jednostka Grafikowa Operałora Systemu Przesylowego (JGosr)
nicuczestnicząca w bilansowaniu zasobów KSE jest Jednostką
Grankową Operatora Systemu Przesylowego pasywną(J00.5np).
(9.4,a.) W skład Jednostki G-rafikowej Operatora Systemu Przesyłowego
pasywnej (JGaspp) mogą wchodzi jednostki wytwórcze nie
będące Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi
(nJWCD) lub sterowane odbiory energii.
(9.4.b,) Operator Systemu Przesyłowego część lub calok swoich
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uprawnień do dysponowania i bezpoftedniego sterowana
urządzeniami (jednostkami wytwórczymi i odbiorami)
wchodzącymi w sklad JGospr, ma prawo przekazać innym
Uczestnikom Rynku Bilansującego.
(9,4,c,) Konfiguracje JGewr oraz zasady i zakres dysponowania
i sterowania urządzeniami oraz instalacjami wchodzącymi
w skład tej jednostki, ustala OSP w uzgodnieniu z podmiotem,
który jest wia4cicielem urządzeń lub instalacji.
(95.) Dla Jednostek Gralikowych Operatora Systemu Przesylowego,
aktywnych oraz. pasywnych, w skład których wchodzi jednostka
wytwórcza, w procesach realizowanych na Rynku Bilansującym:
Igiaszania danych handlowych i technicznych oraz Rozliczlnia
kosztów bilansowania systemu i kosztów ograniczeń systemowych,
stosuje sic odpowiednio zasady jak dla Jednostek Gralikowych
Wytwórczych aktywnych oraz pasywnych, chyba te w zas, dArh
szczegótowych tej czeki IRiESP określono inaczej.
(9.6.) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowega,
pasywnych, w skł ad których wchodzi sterowany odbi6r energii.
w procesach realizowanych na Rynku Bilansującym: Zgł aszarda
danych handlo'wych i technicmy-ch oraz Rozliczania kosztów
bilansowania systemu i kosztów ograniczeń systemowych, stosuje się
zasady jak dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych, chyba ze
w zasadach szczegół owych tej części iRiESP określono inaczej.
(10) Jednostka Grafikowa Bilansująca (JGBI) jest zbiorem Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansującego, poprzez które jest domykany bilans energii
elektrycznej w obszarze Rynku Bilansującego lub w danym obszarze sieci
OSDpiOSDn.
(10_1.) Jednostka Grafikowa Bilansująca (Jeriii) jest jednostką pasywną,
nieprzyłączoną do sieci.
(10.2.) Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansującego
typu Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBarri, poprzez Jednostkę
Grafikową Bilansującą (.1G11 ) dokonuje zakupu energii elektrycznej
w celu pokrywania strat powsłalyeh w sieci przesył owej podczas
przesyhtnia energii elektrycznej tą siecią,
(I 0.3.) Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku
Bilansującego typu Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBosn), poprzez
Jednostkę Grafikową Bilansującą (.10m) dokonuje zakupu energii
ełekłrycznej w celu pokrywania strat powstalych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią.
(10.4.) Operator Systemu Dystrybucyjnego będący w strukturze
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i zwolniony, zgodnie
z ustawą Prawo energetyczne, z obowiązku pozostawania niezależnym
- pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania
decyzji - od innych dziakilnoki niezwiązanych z dystrybucją energii
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elektrycznej, mote naizow ć funkcje JGEn w ramach naletacej do tego
przedsi eb i orstwa JGG,
(1 I ) Jednostka Gralikowa Gieldy Energii (JGGE) jest zbiorem witualnych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (wMB), poprzez które URB
prowadzący gielde towarową (URBGE) realizuje w obszarze RB obrót energig
elektryczną „ponad siecią".
1,1,) Jednostka Grafikowa Gieł dy Energii (JG E ) jest jednostką pasywną,
nieprzylączoną do sieci,
(11.2.) Jednostka Graftkowa Gieidy Energii podstawowa (JGGEp) jest zawsze
definiowana jako podwójua, składająca sic z Jednostki Grafikowej
Giddy Energii podstawowej Zakupu (JG(1tp,z) i sprz;zonej z nią
Jednostki Grafikowej Gieidy Energii podstawowej Sprzedaży (JGotps),
Poprzez te jednostki jest realizowany obrót energią elektryczną „ponad
siecią" (transakcje giddowe).
(12) Jednostka Gra fikowa Generacji Zewnętrznej (jGuz) jest definiowana przez
zbiór Miejsc Elostarczania Energii Rynku Bilansująccgo (MB)
reprezentujących generacje energii przez wytwórców lub pobór energii przez
odbiorców poza obszarem Rynku Bilansującego. Operatorami Rynku dla ,IGuz
są OSP lub OSO, petniący w tym przypadku funkcje Operatora Handlowego_
JGGz jest jednostką rezerwową. niewykorzystywaną w podstawowym modelu
Rynku Bilansującego, która moke by wykorzystana do obsł ugi sytuacji
wyjątkowych lub awaryjnych.

2.1.4.

Powiązania pomiędzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansuja.cego

Pkt 2.1.4.5, otr7rnuie br7mienle:
2. I A.5.

liczestnik Rynku Hilansującego typu Wytwórca (UR_Bw) może również
posiada;
(1)

Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne (JGwp).

(2)

Jednostki Grafikowe żródel Wiatrowych (JGzv,..),

(3)

Jednostki Grafikowe Odbiorcze (JG0),jeżeH posiada fizyczne Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (FMB), do których przyłączone są
urządzenia lub instalacje odbiorcy energii.

(4)

Jedną Jednostkę Grafikowit Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku
nilansującego rOwooległą (JOI,vmur), jeżeli jest Uczestnikiem Wymiany
Mię dzysystemowej.

(5)

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JG0,), jeżeli posiada fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB), do których
przyłączone lub, w których są reprezentowane sterowane odbiory energii.
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Pki

otrzymuje brzmienie

214.8,
(1)

:

LJczestnik Rynku Bilansującego typu Odbiorca sieciowy (URB5D) oto&
również posiada:
Jednostki Grafikowe Wytwóreze pasywne (JGvvi,), jeżeli ma uprawnienia do
dyspnnowania fizycznym' Miejscami riostarczania Energii Rynku
Bilansującegn (EMB), do których są przylączone urządzenia lub instalacje
jednostek wytwórczych.
Jedną Jedrioslkę Gratikową Wymiany Micdzysysłemowej Uczestnika Rynku
Bilansującego równoleght (1Gw-mu.), jeżeli jest Uczestnikiem Wymiany
Micdzysysiernow-ej.
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (.1Gosp„) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesył owegn pasywne
jeżeli OSP przekazał te jednostki do Odbiorcy sieciowego (URBsD).
Jednostki Grafikowe k.rndeł Wiałruwych (JGzw), jekeli prowadzi bilansowanie
handlowo-techniczne krdeł energii elektrycznej wykorzystującycb energię
wiatru.
Jednnstki Grailkowe Odbiorcze aktywne (JG(),), jeżeli posiada fizyczne
Miejsca Dostarczania F-nergii Rynku Bilansującego ( rMB), do których są
przyłączone lub, w których są reprezentowane sterowane odbinry nergiL

1"kt 2.1.4.10. utrzymuje brzmienie:
2.1.4.10.

Uczestnik Rynku Biłansującego typu Odbiorca końcowy (URBUK) musi
posiatW jedną Jednustke Grafikową Odbiurczą (JG0) i może posiadać jedną
Jednostkę Grafikową Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansującego równoleglą (JGwmu,), jeżeli jest Uczestnikiem Wymiany
Miedzysysternffivej Iuh Jednostkę Gnifikową krodel Wiatrowych (.1Givw.),
jeżeli prowadzi bilansowanie bandlowo-techniczne i.ródel energii elektrycznej
wykorzystujących energię wiatru lub Jednostkę Grafikową Odbiorczą aktywną
(.1G()). jeżeli posiada fizyczne Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Hilansującego (FMB), do których są przyłączone lub, w których są
reprezentowane sterowane odbiory energii. Uczestnik Rynku Bilansującego
typu Odbiorea koncowy (URBoK) nie może pasiJać żadnej innej Jednostki
Grafikowej.

rkt 2.1.4.12. otrzurnuie

2.1 A.1 2.

Irczestnik Rynku Bitansującego typu Przedsicbiorstwo Obrotu (URBN)) może
również pnsiada:

(1)

Jedną Jednostkę Gralikową Wymiany Micdzysysternowej Uczestnika Rynku
Bilansującego równoleglą (JGwmu,), jeżeli jest Uczestnikiem Wymiany
Micdzysystemowej.

(2)

Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesył owego aktywne (JGosn,) lub
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Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGosrp),
jeżeli OSP przekazał te jednostki do Przedsiebiorstwa Obrotu (URBre).
(3)

Jednostki Grafikowe Źródeł Wiatrowryelt (.1G1w), jeżeli prowadzi bilansowanie
bandlowo-iechniczne hnde1 energii elektrycznej wykorzystującyeb energie

(4)

Jednostki Grafikowe Odbioreze aktywne (J00,,,), jeżeli posiada fizyczne
Miejsca Dostarezania Energii Rynku Hilansującego (i.MB), do któryeb są
payiączone lub, w ki(irych są reprezentowane sterowane odbiory energii.

Pkt 2.1.-1.19. otrz-vrnuie brzmienie:
2. I A. 19.

Operator Systemu Przesył owego, jako Uczestnik Rynku Hilansujgccgo typu
Przedsiebiorstwo Bilansujące (URBBIL). nie maże posiorW żadnej;

(1)

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (J0).

(2)

Jednostki Grafikowej Wytwórczej pasywnej (JGwr,).

(3)

Jednostki Grafikowej Gicidy Energii (JGGE).

(4)

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysysternowej Uczesł nika Rynku
Bilansujticego (Jthimu).

(5)

Jednostki Grafikowej Odbiorczej (.10M.

(6)

Jednostki Gmfikowej Żnidcl Wiatrowych (JGzw).

(7)

Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGG,J.

Pkt 11.4.22. utrzvmuie brzmienie:
2. i A.22.

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansującego typu
Przedsiębiorstwo Lliiansujące ((JRI.105D), nie może posiadać żadnej:

(1)

Jednostki Grafikowej Wytwórczej aktywnej (JGwJ.

(2)

Jednostki Grafikowej Wytwórczej pasywnej (.1Gwr).

(3)

Jednostki Grafikowej Wytwórczej rozliczeniowej (JGwr).

(4)

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesył owego aktywnej (iGnsp,r).

(5)

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesył owego pasywnej (JGospr).

(6)

Jednostki Grafikowej Gieldy Energii (JGGE).

(7)

Jednostki Grafikowej Wyn-fiany Międzysystemowej Operatora Systemu
Przesy1o1'ego (JGwm0).

(R)

Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JG( ).

(9)

Jednostki Grafikowej Źródeł Wiatrowych (JGziK).

(10) Jednostki Grafikowej Wymiany Międzysystemowej 11ezestnika Rynku
Bilansującego nierównoległ ej (JGwmirn).
(11) Jednostki Gralikowej Odbiorczej aktywnej ()Go.).
IRIESP
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Pkt 2.1.4.24. otrzymuje brzmienie:

2.1.4.24.

Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych, Jednostek
Grafikowych 2rodei Wiatrowych, Jednostek Grafikowych Operatora Systemu
Przesył owego oraz Jednostek Gralikowyeb Odbiorczych aktywnych jest
Operator Hand1owo.Techniczny. Operatorem Rynku dla pozostalych rodzajów
Jednostek Grafikowych jest Operator Handlowy.

2.1.5. Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym
Pkt 2.1.5.1.7. [lit rZy IF1 1,1 i h1"7/T1ienie:

2.1.517.

Poszczególne FDMB danego URB mogą być reprezentowane w pojedynczej
albo w wielu JG Odbiorczych (JG0) lub JG Odbiorczych aktywnych (JGD&) lub
JG Zródel Wiatrowych (JGzw) lob M OSP pasywnych (JGDspi,) tego URB,
przy czym dane mNIB danego URB musi być przyporządkowane do
odpowiedniej, jednej JG.

Pkt 2.1.5.1.9.2._1_.5.11.10 2.1.5.1.11. 12.1.5.1.12. ofi-z-srmuiq brzmienie:
2,1.5.1-9,

Wprowadzenie FDMB dla potrzeb reprezentacji dostaw energii realizowanych
we fiagmenlach sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem Rynku
Bilansującego jest realizowane wedlog nastpujących zasad:
W Umowie przesyłania z URB są wprowadzone FDMB (MBD, M13w) do
definicji JGD tego URB dla każdego obszaru sieci OSDp/OSDn.

(2)

Umowa przesytania z URB wchodzi w Zycie w dacie okreśłonej w tej umowie
z wyłączeniem postano wiei w zakresie FDMB, tj. MB reprezentujących
dostawy energii realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objętej
obszarem Rynku Bilansującego_

(3)

W terminie 15 dni od daty wejścia w Zycie Umowy przesylania z URB, OSP
przesyla do każdego OSDp aneks do Umowy przesyiania wprowadzający lisie
FDMB przyporządkowanych temu URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn.
Dany OSDp jest zobowiązany do podpisania i odesłania do OSP
przedmiolowego aneksu w terminie nie później niż 15 dni od dały jego
otrzymania.
W przypadku, gdy z danym OSDp jest zawierana nowa Umowa przesył ania
lista FDMB jest zapisywana w Umowie przesylania.

(4)

I. DM13 danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn są uakt3rwrilane
(wchodzą w życie) od początku nowego okresu toziiczeniowego na RH,
przypadającego po dacie otrzymania przez OSP podpisanego aneksu do
Umowy przesy lania od danego OSDp oraz w przypadku gdy jest zawierana
nowa Umowa przesyłania z danym OSDp, po dacie wejścia w Zycie Umowy
przesy lania z tym OSDp, lecz nie wcześniej niż po 10 dniach kalendarzowych
po dacie otrzymania aneksu lub wejścia w Zycie Umowy przesyłania. OSP
inffirmuje odpowiedniego OSDp oraz odpowiedniego URS o dacie
uaktywnienia FDMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn na
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trzy dni robocze przed datą ich uaktywrrienia.
OSP na wniosek UR,L1 oraz po uzyskaniu zgody danego OSDp, może
uaktywnić F0MB danego URB da danego ohszanr sieci OSDp/OSDn w
krótszych terminach niż wymienione powyZej.
(5 ) Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla aktywnych rnMB
danego URB, dotyczących danego obszaru sieci OSDpiOSDn, jest realizowane
przez OSP w okresach prowa&enia przez tego URB bilansowania handlowego
na tym obszarze sieci OSDp/OSDn, stosownie do informacji przekazanych
przez OSDp ZgOdnie z pkt 2.1.52.4.(1).
W przypadku wprowd7inia dla URB nowych EuMB, w zwifpku z
rozszerzeniem ich zakresu na nowe obszary sieci OSDp(OSDn, tj, takie, które
powsuiy w trakcie obowiązywania Umowy przesyłania z URB. stosuje sic
odpowiednio powyższą procedurę.
2.1,5.1.111 MBzw są wpro‘vadzane wyłącznie dla tych URB, którzy w ramach JG/w
prowadzą bilansowanie handlowe n5del energii elektrycznej
wykorzystujących energię wiatni.
Mllimi są wprow d7ane wyłącznie dla tych par URB050, którzy wystąpią
wspólnie z wnioskiem do OSP o przydzielenie MB, We wniosku powinien być
wskazany URB050. który będzie przekazywal dane pomiarowo-rozliczeniowe
dla NIBOSDMBAn są wprowadi-alle wyłącza-rie dla tych LTRB, którzy w ramach JGoj
reprezentują na Rynku Bilansującym sterowane odbiory energii URD,
aktywnie uczestniczące w Rynku Bilansującym,
MBiu są w-prowadzarre wyłącznie dla tych URB, którzy w ramach JGosrp lub
JG0 reprezentują na Rynku Bilansujący-m sterowane odbiory energii URD,
świadczące w ramach rezerwy interwencyjnej uslugc redukcji zapotrzebowania
na poieecnie OSP.
2,1.5,1,11.

W przypadku, gdy dany URB zaprzestanie, niezależnie od przyczyny,
dzialalnoci na Rynku Bilansującym, to w zakresie należących do niego MBG,
Mllw, MB7kK. MBAn I
dotyczących poszczególnych obszarów sieci
OSDp/OSDn. są dokonywane następujące zmiany w konfiguracji RB.

mnin

(1) MB°, MBA0, MBle, dotyczące obszaru sieci OSDpiOSDn danego OSDp, jest
uwzględniane albo usuwane z konfiguracji R.B zgodnie z poniższymi
zasadami.
(1.11 Jeżeli w Umowie przesyłania zawartej pomiędzy OSP i danym OSDp
została wskazana 1G0 reprezentująca podmiot będący dla odbiorców,
reprezentowanych w tym M Be. MBA(} oraz MBlu, sprzedawcą
w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez
wybranych przez iych odbiorców sprzedawców (nazywany dalej
również „sprzedawcą rezerwowym"), to odpowiednio MB°. MBA0 oraz
M lEijr) zostaje przyporządkowywane do tej JGo.
(1.2) Jeżeli w Umowie przesyłania zawartej pomiędzy OSP i danym OSDp

IRiESP
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nie zostata okrelona JGD reprezentująca sprzedawcę rezerwowego, to
M130 MBAD oraz MBID zostaje usunięte z konfiguracj i RB i w wyniku
tego jest reprezentnwane W .1Gni należącej do danego OSDp.
(2) MBw i MBzw dotyczące obszaru sieci OSDp/OSDn danego OSDp, jest
usuwane z konfiguracji R13 i w t4ryniku tego jest reprezentowane w JG3,
należącej do tego OSDp.
Powyższe korekty konfiguracji RB są realizowane bez dokonywania zmian
W Umowach przesyłania,

Jeżnil URB, który zaprzestał działalnoSci na Rynku Bilansującym, jest
jednoczenie Operatorem Rynku dla innych U RB, to w okresie zaprzestania
dziahtlnoki na Rynku Bilansującym mole on realizowa funkcje Operatora
Rynku dla tych URB,
2,1.5. _12.

W ceki rozpoczęcia przez URB, który zaprzestał działalności na RB
a nastcpnie ją wznowil, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane
ponowne przydzielenie FnMB temu URB. Do ponownego przydzielenia H)MB
stosuje sic odpowiednio procedurę określoną w pkt 2.1.51.9. i 2.1,5.1.10.

2.112. Generacja wymuszona nJWCD w procesie bilansowania
zasobów KSE
Pkt 2,1.12.3. otrzymuje brzmienie:

2.1.12.3.

OSP dokonując bilansowania produkcji z zapotrzebowaniem, ze względu na
ograniczenia sieciowe, wydaje polecenia przywołania do pracy lub
zwiększenia generacji jednostek wytwórczych nJWCD objętych umowami
GWS, celem zapewnienia prawidł owego funkcjonowania KSE. Zdobtoki
wytwórczc nJWCD objęte umowami GWS są równie wykorzystywane przez
OSP w sytuacji wysłąpienia zagrożenia bezpieczenstwa dostaw energii
elekrryc zn ej.

2.2.1. Warunki uczestnictwa w Rynku Bilansującym
Pkt 2-2.1.1-6. ol•muie brzmienie:

211.1.6.

Umowa przesyłania z Uezestnikient Rynku Bilansującego powinna określa
w szezególratki:

(1)

Nazwę i dane adresowe URB.

(2)

Kod identyfikaeyjny URB_

(3)

Dane o posiadanych przez URB koncesjach, związanych z dzialaInokią
w elektroenergetyce, jeżeli jest taki wymóg prawny.

(4)

Datc rozpoezceia działalnoci na Rynku Bilansującym,

(5)

Osoby upoważnione do kontaktu z OSP oraz ich dane adresowe.
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(6)

Wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz wykaz
Fizycznych Punktów Porniarmsych Uczesinika Rynku Bilansującego.

(7)

Wykaz Jednostek Grafikowych URB, w tym ich nazw i kodów
ideruyidatcyjnych oraz wykaz MB wchodzących w skład poszczególnych
Jednostek Gralikowych URB, w zakresie okrelnnym w tej części IRiESP.

(N) Algorytmy wyznaczania i loki energii w poszczególnych Miejscach
Dostarczania Energii Rynku Bilansującego oraz dla poszczególnych Jednostek
Grafikowych, w zakresie okrelonyrn w tej części IRiESP.
(9)

Dane i charakterystyki techniczne jednostek wytwórczych wchodzących
w skład poszczegolnych Jednostek Grafikowych Wytwórczych.

(10) Okreglenie Operatorów Rynku umocowunych do realizacji dziaian
operacyjnych wynikających z uczestnictwa Jednostek Grafikowych w Rynku
Bilansującym, w tym nazwy i kody identylikacyjne.
(11) Ceny za
ytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (UW) dla
poszczególnych JGw..
(12) Ceny za uruchomienie (CU) dla poszezególnyeh JGw., z owzgiednieniern
różnych stanów ciepinych - rodzajów uruchomienia: ze stanu gorgego (G),
ciepiego (C) i zimnego (Z).
(13) Wskwilnik emisji CO2 dla poszczególnych !G% (Wc-9„ okrelający
planowaną, średnią wielkość emisji CO/ na jednostkę ytworzonej energii
elektrycznej netto w ramach dostaw energii elektrycznej na Rynek Biłansujqcy
[Mg CO2/MW11].
(14) Ceny za automatyczną regulacje napięcia i mocy hiernej (C NE) dla
poszczególnych
(15) Ceny za prace w przeci4Vreniu (Cr') lub w zaniżeniu (ez") dla tych JGw,„
które mogą pracować w tym trybie.
(16) Ceny zastępcze i oferty zastępcze dla poszczególnych Jednostek Grafikowych
Wytwórczych aktywnych. Ceny zastępcze ustalane sil przez poszczególnych
URB.
(17) Moc przyiączeniowa sterowanych odbiorów energii (PP) wchodzących w skład
danej JGLIE,.
(18) Warunki finansowe realizacji zgioszonych Umów Sprzedaży Energii, w tym
ustalenie formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przesyłania w
zakresie dotyczącym rozliczeó za energię an Rynku Bilansującym, organizacji
przepł ywów finansowych z ty tulu rozliczeń z OSP oraz wykaz kont
bankowych URB, za pogredniciwern których będą realizowane mzliczenia
OSP.
(19) Zobowiązania stron Umowy przesyłania do stosowania w peł nym zakresie
postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
(20) Wykaz kodów rr1MB dla potrzeb bilansowania handlowego URD na Rynku
Bilansujący-m, przyporządkowanych temu URB dla każdego obszaru sieci
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OSDp/OSDn.

Pkt 2.2.1.2.i.9. otrz‘ mpje

ic;

22,1.2,1.9. W celu z1.1pevirnienia płynnoki rodiczJen na Rynku Bilansującym, pozostali
Uczesłnicy Rynku Bilansoja,cego nie wymienieni w pkt 2.2.1.2.1.1. i
2.2.1.2.1.5.9 z wykiczeniern OSP dzialającego jako Przedsiębiorstwo
Bilansujące (URBBB_) i Uczestnika Rynku Bilansującego typu Gleb:1a Energii
(1.1R13c,u), zobowiązani są do przedklackutia Zabezpieczenia ZRB należytego
wykonania Umowy przesyłania w zakresie dotyczącym rozliczen za energię na
rynku bilansującym na zasadach okrelonych w pkt 22.1_2_1.
Każdy Uczestnik Rynku Bilansującego odpowiada za samodzielne wyliczenie
i przedloZcnie Zabezpieczenia ZR1 w wysokości gwarantującej zabezpieczenie
roziiczen na Rynku Bilansującym, lecz nie mniejszej niż 500 000,00 zł
(z
0ostm19).
Pkt 2.2.1.22.4. Otrzym ie brzmienie:
2.2.12.2.4. Operator Systemu Przcsylowego może dokonać obniżenia wymaganego
Zabezpieczenia ZRij dla danego DR.13, w przypadku gdy URB w poprzednich

miesiącach kalendarzowych, nazywanych dalej badanym okresem, łerminowo
regulował płainoki z tytulu rozliczeń %%rynikajticych z Umowy przesykania,
Skalę obniżenia wymaganego Zabezpieczenia ZRB określa wspólczynnik k,
gdzie:
(1)

k

0,1 — jeżeli w 3 poprzednich miesiącach kalendarzowych platne&i z tytuł u
zliczeń wynikających z Umowy prie5ylania byiy regulowane przez URB
terminowo.

(2)

k = 0,15 — jeżeli w 6 poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu
rozliczen wynikających z Umowy przesyłania byly regulowane przez URB
terminowo.

(3)

k = 0,5 — jeżeli w 12 poprzednich miesiącach kalendarzovir-ych platności z tytułu
rozliczeń wynikających z Umowy przcsyłania były regulowane przez URB
termin owo.
Obniżenie wymaganego zabezpieczenia następuje na wniosek URB. OSP, po
otrzymaniu wniosku o obniżenie zabezpieczenia uzależnia obniżenie
wymaganego zabezpieczenia Zn od oceny ryzyka. OSP informuje URB, o
wymaganych dokumentach i danych, które URB zobowiązany jest dostarczyć
OSP. Na ich podstawie OSP dokonuje oceny ryzyka obniżenia wymaganego
zabezpieczenia.

Pkt 2.2.1.2.2.7. 12.2.1.2.2.H. otrzvirnuia brzmienie:

12.1.22.7. Operator Systemu Przesyłowego na bieżąco monitoruje wysokość dostępnego
dla każdego URB Zabezpiec2enia (P)51-) należytego wykonania Litnoi‘ry
przesyłania w zakresie rozliczen za energie na Rynku Bilansującym,
W przypadku, gdy „ yznaczona dla danego URB w dobie n- 2 \ yokuść ZijUST
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.dla doby n ma wariod moiejszą od Zu(Pil"", to OSP ma prawo do wstrzymania
świadczenin usł ug przesył ania okrelanych w Umowie przesyiania dla tego
URB ze skutkiem od doby n (w przypadku skorzystania z tego prawa
Zgłoszenia USE oraz GWM, jeżeli URB jest jednoczenie UWM, nie będą
przyjmowane przez OSP od doby n- ł , z zastrzeżeniem, że w dobie 01-I będą
przyjmowane Zgloszeniu USE w ramach RBIA dotyczące doby handlowej n-1).
2.2.1.22.8. Jeżeli OSP podejmie działania, o których mowa w pkt 22122.7., Co
wznowienie świadczenia usIug przesył ania określonych w Umowie przesyłania,
z vqłączeniem możliwości prowadzenia bilansowania handlowego LIRD na
KB, nastąpi od 2. doby po uzupelnieniu przez L1R.B Zabezpieczenia Zwi,
Zgodnie z zasadami okrdionymi w pkt 22.12.1„ które to uzupdnienie
spowoduje, 2e wysokość dostcpnego dla tego URB Zabezpieczenia ZDasT,
wyznaczona zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2,2.12.2., będzie miala
wartość wick5z4 od 7I"11".
Zgłoszenia USE oraz GWM, jeżeli URB jest jednoczebie UWM, będą
przyjmowane przez OSP od doby poprzedzającej wznowienie śMriadczenia
usł ug przesyiania.
Pkt 2.2.1.23.1 i 2.21.13.3. otrzymuia brzmienie

2,2.1.2.3.2. Wysokość maksymalnego modiwego do zwrołu (zwolnienia) w dobie n
Zabezpieczenia ( Z z'1"."'" ), przedlozonego przez danego. URB, jest ustalana
przez OSP w dobie n-2 jako mniejsza z dwóch
( I)

Wysokości maksymalnego dostcpnego w dobie n Zabezpieczenia ogólem
( "<"7 )„ wyznaczonej wedlug nasłcpujacej zależności (oznaczenia
identyczne jak we wzorze (2.1); ZI)usTmin - minimalna wysokość
Zabezpieczenia ZRB (500 000,00 z1)):
zik+37 aux

(Z' +Z'1"

+ Z"' ł Z"i
I- k

( 2\r„W

PN 02. -oprw)- zug.1-Z

(2.2.)

Oraz odpowiednio:
(2)

W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej - lqcznej w-ysokoki
zabezpieczeh w formie pieniężnej ustalonych przez OSP w dobie n-2, w części,
w której środki te nie zabezpieczają powstatych już należności OSP.

(3)

W przypadku zabezpieczenia w forrnie gwarancji bankowej - kwoty okreSionej
na dokumencie gwarancji bankowej, o której zwoinienie wnioskuje URB o le
gwarancja ta nie zabezpiecza powstałych ju2 należności OSP.

(4)

W przypadku zabez-pieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej - kwoty
określonej na dokumencie gwarancji ubezpieczeniowej. o której zwolnienie
wnioskuje USI1, o ile gwarancja ta nie zabezpiecza powstał ych już należności
OSP.

(5)

W przypadku zabezpieczenia w formie weksla wiasnego in blanco poręczonego
wraz z deklaracja, wek.slowa_ - kwoty określonej na dokumencie deklaracji
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wekslowej do wcksla, O którego zwrot wnioskuje URB, o ile welt.seł ten nie
zabezpiecza powstalycb już należności OSP.
(6)

W przypadku zabezpieczenia w innej, uzgodnionej i zaakzepiowanej przez OSP
formie — kwoty zabezpieczenia, o której zwrot lub zivolnienie wnioskuje URB,
o ile zabezpieczenie to nie zabczpiecza powsłalyelt już należnoki OSP.

2.2.1.2.3.3. Po rozwiązaniu Umowy przesylania lub jej wygaśnięciu, OSP przeznacza do
zwrotu (zwoinienia) ustanowione przez Uczestnika Rynku Bilansującego
Zabezpieczenie Zr W caloki pod warunkiem, że wszelkie rozliczenia za
energię na rynku bilansującym z Uczestnikiem Rynku Bilansującego został),
zakonczone.
Bodaie sie ribt 2.2.1.4. o nasienniitcvm brzmieniu:

2.2.1.4. Warunki dla aktywnego udziatu sterowanych odbiorów energii
w Rynku Bilansującym
2.2.1.4.1.

Akływny udzial słemwanych odbiorów energii w Rynku Biiansującym
dotyczy wyłącznie redukcji poboru mocy.
Sterowane odbiory energii. reprezentowane w Jednostee G raflowej
Odbiorczej aktywnej (J00.). uczestniczą w bilansowaniu KSE. Dla JGoa są
realizowane nasicpujące dziataniw

(1)

Zgł aszanie do OSP zawartych Umów Sprzedaży Energii.

(2)

Zglaszanie do OSP Ofert Redukcji Obciązenia.

(3)

Uczestniczenie w bilansowaniu gcneracji z zapotrzebowaniem na energię
elektryczną w obszarze Rynku Bilansującego.

(4)

Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansującego w zakresie wykorzystania
Ofert RediAcj i ObciąZenia i odchyleń od planowanych ilości dostaw energii.

22.1.4.3.

Warunkiem aktywnego udział u sterowanych odbiorów energii w Rynku
Bilansującyrn jest urnożliwienie OSP bieżącego monitorowania poboru mocy
przez JGoj w ramach systemu SCADA. URB posiadający Kip, jest
zobowiązany zapewnić odpowiednie urządzenia pomiarowe oraz. dostęp do
danych pomiarowych.

2.2.1.4.4.

Na wniosek OSP. URB posiadający JGo. ma obowiązek przdtaw ć OSP
dokumentację potwierdzającą możliwoki techniczne i organizacyjne redukcji
poboru mocy na polecenie OSP.
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3.

PROCEDURY ZGLASZANIA I PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI
PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO UMÓW
SPRZEDAŻY ORAZ PROGRAMÓW DOSTARCZANIA I ODBIORU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1.1.

Ogólne zasady zgłaszania danych handlowych i technicznych

Pkt 3.1.1.13. utrzymuje brzmienie:

Zglaszanie danych handlowych i technicznych dotyczy następujących
rodzajów informacji:
(1)

Umów Sprzedazy Energii.

(2)

Ofert Bilansujących:
(2.1) Czek. handlowa.
(22) Część techniczna.

(3)

Ofert Redukcji Obciążenia.

Dodaje sic. pkt 3.1.1.19. i 3.1.1.211. u nasithpublevm brzinieniu:

3 .1.1.1 V.

Zgłoszenia Ofert Redukcji Obciążenia dla danej doby handlowej są
dokonywane na Rynku Bilansującyrn w dobie poprzedniej oraz w danej dobie
handlowej.

3.1.120,

Zgłoszenie Oferty Redukcji Obciążenia zawiera dane handlowe określające
możliwości I uwarunkowania handlowe redukcji poboru mocy przez sterowane
odbiory energii w każdej godzinie doby handlowej.

Numeraeja dutvehezasnws, eh puriktnrw: 3.1.1.19. 3.1.1.24. zustuie zrn ieninna idtdno
rm: 3.1.1.21. 4 3.1.1,26.
Dudaliiy pkt 11.1,27. i 3.1.1.28, ke nasion] iutcvm brzmierkin:

3.1.1.21.

Zgioszenia Ofert Redukcji Obciążenia są dokonywane za pomocą dokrunenłu:
Zgiosienie Oferty Redukcji Ohciątenia (ZORO).

3.1.1.2R.

Odpowiedzi OSP na Zgł oszenia Ofert Redukcji Obciążenia są dokonywane za
pomocą następujących dokumentów:

(1)

Przyjecie Zgioszenia Oferty Redukcji Obciążenia (PZORO).

(2)

Odrzneenie Zgloszenia Oferty Redukcji Obciążenia (OZORO).

(3)

Brak Zgłoszenia Oferty Redukcji Obciążenia (BZORO).
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31.2. Tryb i harmonogram zgłaszania danych handlowych
i technicznych
Dodaje

nkt 3.1.2.1.1.7. i) nasfrpuincyyn brzmieniu

3.1.2,1.1.7.

OSP ma prawo w)dł użyć okres otwarcia bramki dla dokonywania Zgłoszeń
USE dla doby handlowej n w ramach REN, poprzez przesuniccie chiIi
zamkniccia bramki z godziny 14.30 doby n-1 na pó2niejszą, w następujących
przypadkach:

(1)

Awarii systemów infornyałycznych OSP slu4cych do obsiugi Zgł oszeń USE,
uniernediwiającej dokonanie w terminie Zgłoszeń USE dla wszystkich URB.

(2)

Opóźnienia zakonczenia realizacji procesu alokacji przez giełdy
micdzysysłemowych zdolnoki przesylowych (U. alokacji zdoInoki
przesył owych wraz z energią — udostępnianie typu „implicit"),
uniemożliwiającego dokonanie w terminie Zgloszen USE dla wszysikich
1JR13.
OSP informuje o wydluk.enitt okresu otwarcia bramki dla dokonywania
Zgłoszeń USE dla doby handlowej ty w ramach RBN poprzez wysłanie
komunikatu do Operatorów Rynku z nowym terminem zamknięcia bramki.
Komunikat jest wysylany przez system WIRE oraz za pomocą poczty
elektronicznej. informacja przekazywana za pomocą poczty elektronicznej jest
przesyiana pod okreMone w Umowie przesyiania adresy osób upoważnionych
przez OR do kontaktów z OSP (reprezentantów OR).

DodAe sir pkt 3.1.2.2.7. u nastppuiacvm brzmieniu;

3.1 .2.2.7.

OSP ma prawo wydlużyć okres otwarcia bramki dla dokonywania Zgloszen
Ofert Bilanstyjqcych dla doby handlowej pz, popi-zez przesunięcie chwili
zamknięcia bramki z godziny 14,30 doby n-1 na pnZniejszą. w następujących
przypadkach:
Awarii systemów infonnatycznych OSP sluZących do obstugi Zgloszefi Ofen
Bilansujących, unierno±liwiającej dokonanie w terminie Zgł oszel'i Oferi
Bilansujących dla wszystkich URB,

(I)

(2) Opóźnienia zakończenia realizacji procesu alokacji przez giełdy
międzysystemowych zdolności przesylowych (ij. alokacji zdolności
przesyłowych wraz z energią — udosłcpnianie typu ,,implicit"),
uniernoZliwiającego dokonanie w terminie Zgłoszeń Ofert Bilansujących dla
wszystkich URB.
OSP informuje o wydł użeniu okresu otwarcia bramki dla dokonywania
Zgloszen 01`4.r1 Bilansujących dla doby handlowej n poprzez wysłanie
komunikatu do Operaion5w Rynku z nowym terminem zamknięcia bramki.
Komunikat jest wysył any przez system WIRE oraz za pomocą poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocą poczty elektronicznej jest
przesyłana pod określone w Umowie przesylania adresy osób upoważnionych
przez OR do kontaktów z OSP (reprezentantów OR).
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Dodaje gic. pkt 3.1.2.3. ri nustippujim.tro hrirnieii ju
11.2.3.

Tryb i harmonogram zgłaszania Ofert Redukcji Obciążenia

3.1.2,3.1.

Zgłaszanie Ofert Redukcji Obcią±enia dla doby handlowej n irwa od godziny
9,00 doby n-1 do godziny 21.30 doby n. W chwili ołwierania brainki dla
Zgłoszeń Ofert Redukcji Obchgenia dla doby n, tj. o godzinie 9.00 doby
n-ł , oraz w chwili zamykania tej bramki. tj. o goclzinie 2110 doby n,
zgłoszenia mogą być dostan:zane do OSP.
Dokumenty Zgioszen Ofert Redukcji ObciąZenia otrzymane przez OSP są
znakowane czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym),
zapisywanym w komunikacie COA.

3.1.2.3.2.

Zgioszenie Oferty Redukcji Obciążenia dotyczy wybranego okresu danej doby
handlowej, obejmującego nieprzerwany ciąg godzin od okreAlonej godziny
doby handlowej do ostamiej godziny doby handlowej.

3.1.21.3.

Zgioszenie Oferty Redukcji Obciążenia dotyczące okresu rozpoczynającego
sic o godzinie li doby handlowej powinno być dostarczone do OSP nie pókniej
niż 1 godzina i 3D minut przed rozpoczęciem godziny h doby handlowej.
Jeżeli do OSP zostanie dostarczone Zgł oszenie Oferty Redukcji Obciążenia
zawierające godziny, dla których powyższy warunek nie jest speł niony, to
takie Zgłoszenie Oferty Redukcji Obciążenia będzie przetwarzane przez OSP
z pominięciem tych godzin, tj. poczynając od pierwszej godziny, dla której
powyższy warunek jest speł niony.

3,12.3.4.

Zgłoszeniom Ofert Redukcji Obeigkenia, dokonywanym dla danej JG i danej
doby handlowej, są nadawane przez Operatora Rynku unikalne ideriłytikałory
liczbowe (Numer Porządkowy Zgloszenia), okre§lające kolejnoM
chronotogiczną dokonywania przez Operatora Rynku Zgł oszeń Ofert Redukcji
Obciążenia dla tej iGuj i tej doby handlowej. Kolejno dokonywanym
Zgloszeniorn Ofert Redukcji Obciążenia, dotyczącym danej JGDa i danej doby
handlowej4 powinny być przyporządkowywane narastające Numery
Porządkowe Zgioszenia. Dostarczone do OSP Zgł oszenie Ofeny Redukcji
Obciążenia niespelniające powyższego warunku, tj. o Numerze Porządkowym
Zgioszenia równym lub mniejszym od nadanego Zgloszeniu Oferty Redukcji
Obciążenia dostarczonemu wcze&iiej do OSP, nie jest przetwarzane przez
OSP.

3.12.3.5,

Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obciążenia dotyczących danej doby
handlowej jest realizowana iteracyjnie, w miarę możliwości technicznych OSP
w zakresie ich przetwarzania, lecz nie częściej nit jedna iteracja procesu
weryfikacji w jednej godzinie doby handlowej. W toku każdej iteracji OSP
dokonuje w.eryiikacji Zgłoszen Ofert Redukcji Obciążenia i informuje
Operatorów Rynku, w zakresie określonym w niniejszej czeki IRiESP, o
przyjcciu, odrzuceniu albo braku Zgłoszeń Ofert Redukcji Obciążenia.

3.1.23,6,

Zgłoszenie Oferty Redukcji Obciążenia (dokument ZORO) jest obowiązkowe.

3.1.2.3.7.

W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku
awarii systemów informatycznych OSP shOących do obsł ugi Zgloszen Ofert
Karb aktualizacji nr C1318/21:113
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Redukcji Obciążenia, OSP może zrie5jć przyjmowanie Zgłoszeń Ofert
Redukcji Ok iązenia. Zawieszenie przyjmowania Zgłoszeń Ofert Redukcji
Obciążeni na dany okres inna= zamkniceie w tym okresie bramki Zgł oszen
Ofert Redukcji Obeigi,enia dla wszystkich d(Th handlowych.
3.1 2.38.
(i)

O zawieszeniu przyjmowania Zgioszen Ofert Redukcji Obciązenia, OSP
informuje Operatorów Rynku:
Z siedmiodniovwn wyprzedzeniem. w przypadku wprowadzania przerw w
przyjmowania Zgłoszeń Ofert Redukcji Obciążenia w celu realizacji
pIanmvch prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych.

(2) Niezwtocznie po puwziciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagającej zawieszenia przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji Obeiązenia,
w przypadku wprowadzania przerw w przyjmowaniu Zgioszen Ofert Redukcji
Obciążenia ynik.ających z sytuacji al,naryjnych.
Powyższa informacja jest przesytana w formie komunikatu do Operatorów
Rynku .IGo przez system WIRE oraz za pomocą poczty elektronicznejInformacja przekazy-wana za pomocą poczty elektronicznej jest przesył ana
pod określone w Umowie przesył ania adresy osób upoważnionych przez OR
do kontaktów z OSP (reprezentantów GR).
3.1.2.3.9.

W komunikacie do Operatorów Rynku o zawieszeniu przyjmowania Zgłoszdt
Ofert Redukcji Obciążenia, OSP podaje: (i) początek okresu zawieszenia
przyjmowania Zgłoszeft Ofert Redukcji Obciążenia ()TUZ (i i) planowany koniec
tego okresu. O wznowieniu przyjmowania Zgtoszei) Ofert Redukcji
Obciążenia. OSP informuje Operatorów Rynku odrębnym komunikatem.

3.1,2.3,10.

Harmonogram zgia.szania danych handlowych i technicznych w zakresie
Zgioszen Ofert Redukcji Obciążenia jest przedsławiony w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. pt. „Harnictuouam zalaszania _danycli. handlowych i technicin -eh dla dane
doby handlowej." otrzymuje brzmienie:
Tahein31.

Hermueugrarn iglaszania demi eh hemllowych 1 technicznych dla danej doby
handlowej.

Terrniniokres

Działania Operatorów Rynku

Działania OSP

ZGLOSZENJA USE W RAMACH RBINJ

Doba n 1 godzina

Roz000zcie procesu zgłaszania
USE da doby n w ramach REIN
(otwarcie bramki zgloszeniowej
na RBN)

-

9 00.

Od godziny 9 00
doby n-1
do godzfny 14.30
doby -nt

iłeracyjnie:

lieracyjnie:

Przylanie Zgłoszen USE w ramach
RBN (dokumenty ZUSE).

Odbiór infomiacji o nie.zgoOniAciacti
w Zgloswniach USE i poprawianie
Zgloszeh USE.

Przyjmowanie i wstępna
weryfikacja Zgtoszen USE

w ramach RBN
Generowanie i wysyłanie
informacji o niez2ocincSoiach
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Działania OSP
w Zg1oszeniach USE (dokumenty
IZUSE, ILIZUSE).

Dziania OperatorOw Rynku

Termin/okres

Zakonczenie procesu zWaszania
USE dla doby n w ramach RBN
(zamkniecie bramki zgłoszeniowej
na RBN).

Doba n-1 godzina
14 G.

Od godziny 14 30
doby n-1 do
godziny 15.30
doby n-1

Ostateczna weryfikacja Zgloszen
USE.

Odbiór informacji o przyjeciu, przyjeoiu
ze zmianami, odrzuceniu lub braku
Zgloszenia USE w ramach RBN.

Generowanie i wysylanie informacji
o brzyjeclu Zgtoszenia USE
(dokument PZUSE), przyjeciu
Zgloszenia USE ze zmianami
(dokument PZZUSE). odrzuceniu
Zglcszenia USE (dokument
OZUSE) lub braku Zgłoszenia USE
(dokument BZUSE).

Odbiór informacji o przyjętych USE
na RBN.

Generowanie i wysylanie informacji
o przyjętych USE na RBN
(dokumenty PUSE.

I

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBB
Doba n-.1 godzina
15 30.

Od godziny 15.30
doby n-1 do
godziny 22.00
doby G

Rozpoczęcie procesu zglaszania
USE dla doby n w ramach RBB
(otwarcie bramki zgłoszeniowej
na RBB)
Iteracyjnie:

Iteracyjnie:
Przesyłanie Zgloszen USE w ramach
RBB (dokumenty ZUSEB).

Przyjmowanie i weryfikacja
Zgioszer5 USE w ramach RBB.

Odbiór informacji o przyjęciu, przyjęciu
ze zmianami lub odrzuceniu Zgł oszenia
USE w ramach RBB.

Generowania i wysyłanie
Informacji o przyjeclu Zgłoszenia
USE (dokument PZUSEW,
przyjęciu Zgłoszenra USE ze
zmianami (dokument PIZZUSEB)
lub odrzuceniu Zgloszenia USE
(dokument OZUSEB).

Doba ri godzina
22 00.

Doba n po
godzinie 22.00

Zakonczenia procesu zgłaszania
USE dla doby n w ramach RBB
(zamkniecie bramki zgłoszeniowej
na RBB)
Odbiór informacji o przyjeciur przyjęciu za
zmianami łub odrzubeniu Zgloszenia USE
w ramach RBB.

Ostatnia iteracja weryfikacji Zgloszen
USE.

,

Generowanie 1 wysylanie
riforrnacji o przyjęciu Zgłoszerila
USE (dokument PZUSEB),
przyjec[u Zgbszenia USE ze
zmianami (dokument PzzusEa)
lub odrzuceniu Zgłoszenia USE
.(dokument OZUSEB).
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Termin/okres

Dziatanla Operatorów Rynku

DzIalania OSP

I

ZGŁOSZENIA OFERT BILANSUJĄCYCH
Doba n-1 godzina
9.00

Od godziny 9.00
doby c-1
do god ziny 14.30

doby n 1.
-

Rozpoczęcie procesu zglaszania
Ofert Bilansujacych dla doby n
(otwarcie bramki zgłoszeniowej dla
Zgłoszeń Ofert Biłansujacyon).
Iteracyjnie:
Przesyłanie Zgloszeh Ofert

Iteracyjnie:

(dokumenty ZOBH) oraz Zglioszeii Ofert
Bilansujących — c.zd. techniczna
(dokumenty ZOBT).

Przyjmowanie i wstępna
weryfikacja Zglaszer5 Ofert
Bilansujących — =06 handlowa,
oraz Zgloszeri Ofert Bilansujących
—ozcA techniczna

Odbiór informacji o niezgodnościach
w Zgłoszeniach Ofert Bilansujących
i poprawianie Zgloszen Ofert
Bilansujących.

Generowanie i wysylanie
informacji o niezgodhoSoiach
w Zgioszeniach Ofert
Bilansujących (dokumenty izosH,

Bilansujących — cz$d handlowa

izo131").
Doba R- 1 godzina

Zakonczenie procesu zgłaszania
Ofert Bilansujących dla doby c
(zamkniqcie bramki zgloszeniowej
dla Zglaszen Ofert BiransuAcych).

14 30.

Od godziny 14.30
doby c-1 do
godziny 15.30

doby n-1.

Odbiór informacji o przyjęciu. odrzuceniu
lub braku Zgłoszenia Oferty f3ilansujqcej.

Odbiór informacji o PrzyjQłyc-h Ofertach
Biansujacych — części handlowej, oraz
Przyjetych Ofertach Bilansujących —
cz0.ci technicznej.

Ostateczna weryfikacja zgłoszen
Ofert BbnsuAcych:

Generowanie i wysylanie informacji
o przyjęciu Zgloszehia Oferty
Bilansujqcej (dokumenty PZOBH.
PZOBT). odrzuceniu ZOoszenia
Oferty Bilansukcej (dokumenty
OZOBH, OZOBT) lub braku
Zgloszenia Oferty Bilansukcej
(dokumenty EIZOBH, BZOBT).
Generowanie i wysylanie informacj
o Przyjętych Ofertach
Biłansujacych — czcSo handlowa,
oraz PrZyj łych Ofertach
Bilansujqcych — czeO techniczna
(dokumenty POBH, POST).

ZGŁOSZENIA OFERT REDUKCJI OBCIPLZENIA
Doba c-1 godzina
9.00.

Rozpoczęcie procesu zolaszania
Ofert Redukcji ObciaZenia dra doby n
(otwarcie bramki zgłoszeniowej dla
Zgloszeh Ofert REdukq ObciaZenia).

Od godziny 9.00
doby n-1 do

godzin y 21 30
doby n.

lteracyjne.

Przesylanie Zgłoszen Ofert Redukcji
Obciążenia (dokumenty ZORO).

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i weryfikacja
Zgłoszen Ofert Redukcji
Obcigkenia.

Odbiór informacji o przyjęciu, odrzuceniu
kub braku Zgaszeń Ofert Redukcji
Generowanie i wysylanie informacji o

Obcia2enia

przyjęciu Zgłoszen Ofert Redukcji_
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Terrnin,akres

Działania Operatorów Rynku

Doba n godzina
2/.30.

Doba n po
godzinie 21.30.

Dziakinla OSP
Obciqtenia (dokument PZOR0),
adrzucen[u Zgłoszen Ofert Redukcji
Obciążenia (dokument WORD) lub
braku Zgłoszer1 Ofert Redukcji
Obciazenla (BZORO).
Zakorkzenie procesu zglaszania
Ofert Redukcji Obciqterila dla doby n
zamkniecie bramki zgloszenicwej
dla Zgkoszen Ofert Redukcji
Obciążenia).

Odbiór informacji o przyjęciu, odrzuceniu
lub braku Zgloszen Ofert Redukcji
Obc4zenia.

Ostałnia iteracja veryfikacji Zgloszen
Ofert Redukcji Obciqzenla:
Genemwanie i wysyłanie informacji o
przyjęciu Zgloszer'i Ofert Redukcji
Obciążenia (dokument 13.10R0).
odrzuceniu Zgłoszen Ofert Redukcji
Obolq2eni (dokument OZORCI) lub

braku Zgloszen Ofert Redukcji
Obcia2enia (BZOR0).
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3.1.3. Zgłaszanie Umów Sprzedaży Energii w ramach RBN i RBB
Tahela 3.2. pt. _Sposób cikreAlenia znulkiiw i1o.ci dositaw enerizii priesvium ch w Zuinszeniu
USE, w 7a1etr1nei od rodzain 7ułaszanci tranNukti." rmiijc brzmienie:
Tabela 3.2.

Spusób ukrejlenia znaków ilu§ei Ilustuw energii prze)b.tri,) ch
zaleinrAci
rndiaju zglaszanej transakcji.

Zglositnin USE.,

Znak itołci dostaw energii dla
transakejł:

Typ Jednostki Grafikowej

Zakupu energii

Sprzedai energii

Jednostka Grafikowa Wytwórcza aktywna

Minus

Plus

Jednostka G fikowa Wytwórcza pasywna

Minus

Plus

X

X

Minus

Mus

Jednostka Grafikowa Odbiorcza

Plus

Minus

Jednostka Grafikowa Odbiorcza akływno

Plus

Minus

Jednostka Graflkowa Giełdy Energii podsławowa Zakupu

Plus

X

X

Plus

M n LIS

Plus

Plus

Minus

Minus

Plus

Plus

X

Jednostka Grafikowa Wytwórcza rozliczeniowa
Jednostka Grafikowa 2n5dei Wiatrowych

Jednostka Grafikowa Giełdy Energii podsławowa Sprzedaty
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesyffiwego
Jednostka Grafikowa Wymiany Micdzysysłernowej
. Jednostka Grafikowa Generacji Zewnętrznej

Jednostka Grafikowa Bilansuia,ca
•" rozn3z72, 2.«e trans.ukcj ii wysivpuju.

Dodaje si£ pkt 3.1,11. i 3.1.11,_ppastpujgcyrn briptinbq

3.1.11. Zgłaszanie Ofert Redukcji Obciążenia
3.1.1 1.1.

(1)

Oferty Redukcji Obciążenia jest dokonywane dla Jednostki
Grafikowej Odbiorczej aktywnej (.1(i0„). Da j-tej JGch dla doby handlowej n
Zgloszenie Oferty Redukcji OliciaZenia zawiera nastcpujace
Zgł oszenie

Dane identyfikacyjne zgioszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej oi:
(1.1) Nazwc, i kod Jednostki Gralikowej, której dotyczy Zginszenie Oferty
Redukcji Ohei4n1.
(1.2) Nazwę i kod Operatora

Rynku. który jest uprawniony do dysponowania

Jednostka Cirallkowq.
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(1.3) Nazwę i kod Uczestnika Rynku Hilansująccgo, który posiada tytul
prawny do Jednostki Grartkowej,
(1.4) Dane osoby składającej zgIoszenie, która jest upoważniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgł oszeń: imię, nazwisko,
stanowisko, numer licencji, rimer telefonu, numer telefaksu, adres eroall-owy,
(1.5) Datę doby handlowej n.

(1.6) Aktywny Okres Zgioszenia, tj zgres godzin doby handlowej, którego
dotyczy zgloszenie, określony przez początkową i końcową godzinę tego
okresu, przy czym końcową godziną musi być zawsze ostatnia godzina
doby handlowej.
0.7) Numer Porządkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikatar Iiczbow.y
określający kolejność chronologiczną dokonywania przez Operatora
Rynku Zgloszen Ofert Redukcji Obciążenia dla danej JGe„ i danej doby
handlowej.
(2) Dane handlowo-techniczne zgioszenia dla każdej godziny h objętej Aktywnym
Okresem Zgloszenia:
(2.1.) Godzinę, dla której są określane dane handlowe.
(2.2.) Planowaną w godzinie wielkość poboru mocy przez JGD„ ( PD,4 ).
(2.3.) Dane handlowo-techniczne oferty redukcji obcitgenia dla każdego pasma
ofertowego
,JGoa w godzinie h:
(2.3.1) Cenę ofertowa dla pasma k (OFCRihk).
(2.3.2) Moc oferowaną do zredukowania w paśmie k (OFRI,,A)
3,1.1 I 2,

W procesie weryfikacji danych ze Zgłoszeri Ofert Redukcji Obcipi?enia są
Wykorzystywane następujące wielkoki, zdefiniowane jako parametry stale
Jedncstki Grafiko wej Odbiorczej aktyiNnej j:
ł ) Moc przyłączeniowa sterowanych odbiorow energii
Mu., w Umowie przesyłania.

(PI) określona dla danej

3.1.12. Zasady weryfikacji Zgioszen Ofert Redukcji Obciążania
3.1.12.1.

Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obciążenia dla doby handlowej n jest
realizowana iteracyjnie od godziny 930 doby ,1-1 do godziny 22.00 doby n.
Iteracja weryfikacji jest realizowana raz w godzinie, w drugiej polowie godziny
doby handlowej. Wyniki weryfikacji Zgłoszeń Ofert Redukcji Obciążenia
uzyskane w danej iteracji zastępują, w zakresie godzin doby handlowej objętych
tą iteracją, wyniki uzyskane w weryfikacjach poprzednich.

3.1.12.2.

W kolejnych iteracjach, weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obeiązenia jest
dokonywana dla wszysłkich godzin doby handlowej objętych Horyzontern
Weryfikacji.

3.1.12.3.

Horyzont Weryfikacji danej iteracji weryfikacji Zgłoszeh Ofert Redukcji
Karta a kt liZljE nr CB/8/2013
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Obciążenia, dotyczącej doby handlowej n, obejmuje na.stcpujący zakres godzin:
Wszystkie godziny doby handlowej n, dla iteracji weryfikacji odbywających sic
nie później niż o godzinie 23.00 doby
(2) Wszystkie godziny doby handlowej n, poczynając od godziny będącej drugą
godziną po godzinie doby handlowej. w której odbywa sic bleZąca iteracja
weryfikacji, do ostatniej godziny doby handlowej n, dla iteracji weryfikacji
odbywających sic po godzinie 2100 doby n-l.
3.1.12.4.

W danej iteracji weryfikacji Zgłoszen Ofert Redukcji Ohciątenia. dotyczącej
doby handlowej n, która to iieracja została zainicjowana w okreś lonej godzinie
doby handlowej n-1 lub doby handlowej n, jest uwzględniane każde dostarczone
do OSP Zgloszenie Oferty Redukcji Obciążenia, spetniające locznie następujące
wanuiki:

(1)

Zgłoszenie Oferty Redukcji Obciążenia został° dostarczone w okresie otwarcia
bramki zgłoszeniowej dla Zgloszen Ofert Redukcji Obciążenia, dotyczących
doby handlowej n.

(2)

Zgioszenie Oferty Redukcji Obciążenia zostalo dostarczone (decyduje Stempel
Czasowy) nie pókniej niż I godzina i 30 minut przed rozpoczęciem godziny h,
gdzie godzina h jest pierwszą godziną horyzontu weryfikacji danej iteracji
weryfikacji Zgłoszen Ofert Redukcji Obciążenia.

(3)

Zgloszenie Oferty Redukcji Obciążenia nie zostaio zweryfikowane w ramach
poprzednich iteracji weryfikacji.

3.112.5.

Weryfikacja Zgł oszenia Oferty Redukcji Obciążenia, dokonanego dla danej
Mr),4 i danej doby handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych
zawartych w weryfikowanym Zgłoszeniu Oferty Redukcji Obciążenia, pod
kątem:

(1)

Zgodności danych w Zgł oszeniu Oferty Redukcji Obciążenia z zapisami w
Umowie przcsylania Uczestnika Rynku Rilansującego, który posiada tytuł
prawny do danej Jednostki Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesyiarda
Operatora Rynku, który dysponuje tą Jednostką Gtafikovirą. Weryfikacja
dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonującej
zgłoszenia.

(2)

Popra‘mości Aktywnego Okresu Zgloszenia, tzn. następujących wymagać:
(2.1) Pierwszą godziną Aktywnego Okresu Zgłoszenia może być godzina doby
handlowej nie wcześniejsza niż druga godzina, po godzinie doby
handlowej, w której Zgloszenie Oferty Redukcji Obciązcnia zostało
dostarczone do OSP (czas dostarczenia Zgłoszenia Oferty Redukcji
Obciążenia określa Stempel Czasowy),
(2.2) Ostatnio godziną Akływnego Okresu Zgloszenia musi być ostatnia
godzina doby handlowej.

(3)

Speinienia następujących wyrnagan dla każdej godziny h Aktywnego Okresu
Zgł oszenia Oferty Redukcji Obciążenia:
(3.1)

Oferta Redukcji Obciążenia nie może zawierać więcej niż 10 pasm
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ofertowych.
(3.2) Planowana w godzinie, wielkoU: poboru mocy przez .1Gn. ( PD0 );
(3,2.1) Nie może być większa od mocy przyłączeniosvej sterowanych
odbiorów energii ( Pir ) określonej dla JGoa w umowie przesyłania
( PDih
(3.2.2) Musi spetniać warunek P/4 0,
(3.3) Nloce oferowane do zredukowania w poszczególnych pasmach k Oferty
Redukcji Obciążenia (OFRJ/d:
(13.1) M uszą być nieujemne.
(3.3.2) Muszą być podawane w MW, z dokladnokią do 0,001 MW.
(3,4) Suma mocy we wszystkich oferowanych pasmach nie muk.e być większa
od planowanej w godzinie. wielkości poboru mocy przez J00.
In

(XOFR) , 5 Ppm ).
k.1

(3.5) Ceny ofcrtowe dla poszczególnych pasm (OFCRI N):
(15.1) Muszą być podawane w z1iMWh, z dokladnokią do
1 groszalMWIL
(3.5.2) Muszą być rosnące w kolejnych pasmach.
(3.5.3) Nie mogą być mniejsze od 70 zI/MWIL
(3,5,4) Nie mogą być większe od I 500 zl/MWh.
Jeżeli dla dwóch lub więcej Jednostek Grafikowy-ch Odbiorczych aktywnych w
ich Ofertach Redukcji Obciążenia występują te same ceny ofertowe dla danej
godziny, to ceny ie na pinrzeby realizacji procesów planowania zostaną
zmienione w zakresie od 1.10-14 groszarMWh do 9999.10-14 grosza/MWh. na
podstawie czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obciążenia, w
kolejności od ofen JGQ, dostarczonych wcześniej.
3.1.12.6.

Weryfikacja yvaninków określonych w pkt 3,1,12.5. odbywa się wedł ug
następujących zasad i w następującej kolejności:

(1)

W przypadkm gdy nie są speinione warunki określone w pkt 3,1.12.5.(1), in
Zgloszenie Oferty Redukcji Obciążenia dla danej JG zostaje odrzucone w
tj. w zakresie wszystkich godzin określonych Aktywnym Okresem
Zgiuszenia.

(2)

W przypadku, gdy są spelnione warunki określone w pkt 3.1.12,5,( ) oraz nie są
spełnione warunki określone w pkt 3.1.12.542),
(2,1) W sytuacji, gdy nie jest spełniony warunek oIreśIuny
w
pkt 3,1.12.5.(2.1) i jest
spe1niony
warunek
określony
W pkt 3.1.12.54.2) Zgł oszenie Oferty Redukcji Obciążenia dla danej
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JG zostaje odrzuconc w zakresie godzin zawierających się w okresie
pomiędzy następującymi godzinarni doby handlowej (włącznie z tymi
godzinami): (i) pierwszą godziną Aktywnego Okresu Zgł oszenia, a (ii)
godziną będącą pierwszą godziną doby handlowej. po godzłnie doby
handlowej, w której Zgł oszenie Oferty Redukcji Obciążenia podlegalo
weryfikacji przez OSP.
(22) W sytuacji, gdy nle jest speiniony warunek okreMony
w pkt 3.1.12.5.(22) — Zgloszenie Oferty Redukcji ObciąZenio dla danej
JG zostaje odrzucone w caloki, tj. w zakresie wszystkich godzin
określonych Aktywnym Okresem Zgloszenia.
(3)

W przypadku, gdy są speinione warunki okrdlone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz
11.12.542). i jednocześnie w danej godzinie nie został a zrealizowana
weryfikacja Zgłoszeń Ofert Redukcji Obciążenia, to Zgłoszenie Oferty Redukcji
Obciążenia dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierających się
w okresie pomiędzy następującymi godzinami doby handlowej (włącznie z tymi
godzinami): (i) pierwsza, godziną Aktywnego Okresu Zgłoszenia, a (ii) godziną
będącą pierwszą godziną doby handlowej, po godzinie doby handlowej, w której
Zgł oszenie Oferty Redukcji Obciążenia podlegaio weryfikacji przez OSP.

(4)

W przypadku, gdy są spelnione warunki określone w pkt 3112.5.(1) i
3.1_12.5(2) oraz nie są spelnione dla danej godziny warunki określone w pkt
31,11543), lu Zgłoszenie Oferty Redukcji Obciążenia dla danej JG i tej
godziny zostaje odrzucone i Przyjęto orerta Redukcji Obciążenia jest
wyznaczana w następujący sposób:
(4,1) Planowana w godzinie, wielkość poboru mocy przez j-tą JG0,, (PDo )
odpowiada deklarowanej ilość dostaw energii elektrycznej tej jednostki w
tej godzinie (PD h = ED
(4,2) Przyjęta Oferta Redukcji Obciążenia składa się tylko z jednego pasma
ofertowego:
(42.1) Moc oferowana do zredukowania w pierwszym paśmie Przyjętej
Oferty Redukcji Obciążenia jest równa zero.
(4.2.2) Cena o fertowa dla pierwszego pasma Przyjętej Oferty Redukcji
ObciąZenia jest równa zero.

(5)

3_1A2.7.

Jeżeli brak jest Zgł oszenia Oferty Redukcji Obciążenia, to Przyjęta Oferta
Redukcji Obeią cnia jest wyznaczana wed log zasad określonych w pkt.
3. l.12,6.(4).
Dla danej Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej i danej doby handlowej w
danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obciążenia jest uwzględniane
Zgł oszenie Oferty Redukcji Obciążenia o najwytszym Numerze Porządkowym
Zgłoszenia (Zgł oszenie Oferty Redukcji Obclenia o najwyższym Numerze
Porządkowym Zgaszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgloszenie).
W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Redukcji Obciążenia o najwyższym
Numerze Porządkowym Zgł uszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich

csienoi
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godzin Horyzontu Weryfikacji (Aktywny Okres Zgioszenia zweryfikowany
wzgWein czasu dostartzenia Zgłoszenia Oferty Redukcji Obciązenia do OSP i
czasu wykonania iteracji, nie pokrywa sic z 1-1cFryzontern Weryfikacji, tj.
początkowa godzina tego okresu następuje po pierwszej godzinie Horyzonłu
Weryfikacji), to w zakresie brakujących godzin są uwzgWniane dane z
poprzednich Zgloszen Ofert Redukcji Obciązenia, w kolejnoki rnalejących
Numerów Porządkowych Zgł oszcnia.
Wynikiem weryfikacji Zgł oszeń Ofert Redukcji Obciążenia. dla każdej
Jednostki Grarikowej Odbiorczej aktywnej J oraz każdej godziny h danej doby
handlowej jest Przyjęta Oferta Redukcji Obciążenia.
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4.

PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZĄDZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYM

Dodaje

pkt 4,2.6. i 4.2.7. o riastenoiacvm

br7rrileniu:

4.2.6. Zasady wykorzystania Ofert Redukcji Obci#enia i uwzględniania
ich w planowaniu pracy systemu
4.2,6.1.

Ze wzglcdu na ryzyko niewykonania redukcji poboru mocy, w celu ograniczenia
jego negatywnego wpływtt na speł nienie kryteriów bezpieczeństwa pracy KSE.
OSP stosuje ograniczenie na rnaksyrnalną iloAd redukcji poboru mocy JOuti
(mat-RAo.

4,2.6.2.

OSP określa maksyrnaIną ilość redukcji poboru mocy dla każdej godziny h
(nurRAik) niezależnie na podstawie: (i) ilości dostępnej rezerwy wirującej, (ii)
ilości wymaganej regulacji pierwotnej i wtórnej, (iii) sumarycznych
minimalnych poziomów wytwarzania przez JWCD ze względu na ograniczenia
sieciowe i elekirowniune,

4,2.6.3.

Proces aktywacji Ofert Redukcji Obciążenia dla godziny h jest realizowany po
zaniknięciu bramki i dokonaniu weryfikacj i Zgloszeó Ofert Redukcji
Dbciązenia dla godziny h, tj. rozpoczyna się nie wezeitiej niż I godzina
130 minut przed rozpoczęciem godziny h.

41.6.4.

Aktywowanymi w godzinie h są te pasma mocy Przyjctych Ofert Redukcji
Obcią2enia, które speł niają lącznie rustcpujące warunki:
(i) W stosie zioZonym z: (i) pasm zdolności wytwórczych Jednostek Grafikowycli
Wytwórczych aktywnych i Jednostek Grafikowych Operatora Systemu
Przesyłowego aktywnych oraz (ii) pasm Przyjętych Ofert Redukcji Obciążenia
JG, uszeregowanym w kolejności rosnących cen, znajdują sic w caloki
poniżej wartoci prognnzowanego zapotrzebowania na energie w obszarze
Rynku Bilansującego dla godziny h.
(2) Mają najniższe ceny i jednocześnie ich suma nie przekracza maksymalnej ilości
redukcji poboru mocy .1G(ia w godzinie h (inarlaih).

4.2.6.5,

Polecenie realizacji uktywowanych pasm mocy Przyjetych Ofert Redukcji
Obciążenia (Polecenie Redukcji Obciążenia) jest przekazywane przez OSP
poszczególnym OR za pomocą systemu WIRE. Polecenie dotyczące redukcji
obciązenia w godzinie h jest wysyłane do OR nie później niż 50 minut przed
rozpocciern godziny h i nie wcześniej niz 60 minut przed rozpoczęciem
godziny h. Informacja o akływowaniu pasma mocy Przyjętej Oferty Redukcji
Obciążenia iN'ysłana do OR w ramach Polecenia Redukcji Obciążenia stanowi
wykorzystanie tego pasma w rozumieniu zobowiązania URB do realizacji
redukcji poboru mocy (wykorzystana moc redukcyjna— WMR),

4.2,6,6.

Suma mocy z Poleceń Redukcji Obeiąfraia jest uwzględniana w procesach
Rynku Bilansującego poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię do
pokrycia przez JGw i JGDsro.
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4.2.7. Kontrola poprawności redukcji obciążenia
4.2.7.1. Kontrola poprawności zglaszanych wielkości poboru mocy
dla JGoa
42.7.1.1.

OSP na bie4co moniuiruje poprawność poborów mocy JGD„ zgłoszonych w
Ofercie Redukcji Obciążeni

42.7.1.2.

Kontrola poprawnoSci zgłaszanych wielkości poboru mocy .1C0. jest
realizowana poprzez porównanie iłoki zghiszonych w ofercie z faktycznym
wykonaniem. Kontrola jest dokonywana wyłącznie w tych godzinach, w
których Oferta Redukcji Obciążenia nie zo.staht w)rkorzystana przez OSP.

42.7.1.3,

Zgloszcnia poboru mocy .1Gn dotyczące danej doby są uznawane za
niepoprawne, jezeli zgioszone dla tej JGo„ wielkości poboru mocy różnią się o
wiecej ni Z 5 % od rzeczywistego poboru mocy tej JGo. w 3 lub wiccej
kolejnych godzinach tej doby. W przypadku stwierdzenia niepoprawnego
zgioszenia poboru mocy dla danej JGo w danej dobie, OSP zawiesza aktywny
udział tej JG0, w RI3 poczynając od drugiej doby, przypadającej po dobie, dla
której zgloszenie poboru mocy ithła był o niepoprawne. Zawieszenie aktywnego
udzialu JGoj w RB oznacza. e jednostka ta poz_ostaje obiektem RB, ale nie
bierze, w okresie zawieszenia, udzialu w bilansowaniu zasobów KSE.
OSP informuje Makiwego ca o zawieszeniu aktywnego udział u .1G0o, w
formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Informacja przekazywana za pomocą poczty elektronicznej jest przesył ana pod
określone w Umowie przesylania adresy osób upoważnionych przez. DR do
kontaktów z OSP (reprezentantów GR).

4.27J 4Przywrócenie aktywnego udzialu .160„ w RB następuje od drugiej doby po
uplyirvie kolejnych 20 dób, dla których nie stwierdzono niepoprawności
zgloszcnia poboru mocy .1Gon.
OSP informuje wł aściwego DR o przywróceniu akty-vLnego udzialu JGo„ w
formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Informacja przekazywana za pomocą poczty elektronicznej jest przesy1ana pod
określone w Umowie przesyłania adresy osób upoważnionych przez GR do
kontaktów z OSP (reprezentantów GR).
42.7.1.5.

W czasie zawieszenia aktywnego udziału Jth), w R.B, GR jest zobowiązany do
zg1aszania dla JGO, Ofert Redukcji DbciąZenia, w których dla godzin doby
handlowej są przekazywane:
- prognozowana wartość poboru mocy JG0,„
- oferowana do zredukowania moc równa zero,

- cena za redukcje ffiwna zeru.
42.7.1.6_

Jeżeli zawieszenie aktywnego udzialu JGD„ w RB z powodu niepoprawności
zgłoszeń poboru mocy trwa ditizej niż 90 dni, to następuje rozwiązanie umowy

przesyłania w zakresie aktywnego udziału LTRB w Rynku Bilansującym poprzez
JGoa.
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4.2.7.2. Kontrola poprawności wykonywania poleceń OSP przez %.1G0
4.2.7.2.1.

OSP na bieżąco monituruje poprawność wykonania Poleceń Redukcji
Obeią2enia.

42,72.2.

Kontrola poprawności wykonywania Polecen Redukcji Obciążenia jest
dokonywana wyłącznie w tych godzinach, w których Oferta Redukcji
Obciążenia była wykorzystana przez OSP.

4.2.72.3.

Polecenie Redukcji Ohciażenio jest uznawane Za wykonane niepoprawnie, jeżeli
zrealizowana wartość redukcji obciążenia w godzinie jest mniejsza niZ 85 %
aktywowanej mocy redukcji w poleceniu dla tej godziny. W przypadku
stwierdzenia niepoprawnego wykonania Polecenia Redukcji Obciążenia dla
danej JG0, dla danej godziny, OSP zawiesza aktywny udział tej .1G0 w
poczynając od drugiej doby, przypadającej po dobie, w kłórej wystąpiło
niepoprawne wykonanie Polecenia Redukcji Obciążenia.. Zawieszenie
aktywnego udział u JGD., w RB oznacza. Ze jednostka ta pozosłaje obiekteln RB
ale nie bierze, w okresie zawieszenia, udział u w bilansowaniu zasobow KSE,
OSP informuje wiakkvego OK o zawieszeniu aktywnego udzialu .100 w
formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Informacja przekazywana za pomocą poczty elektrunicznej jest przes-yłana pod
określone w Umowie przesyłania adresy osób upoważnionych przez GR do
kontaktów z OSP (reprezentantów GR).

4.2,72,4.

Przywrócenie aktywnego udział u JGcm, w RB następuje od drugiej doby po
przeprowadzeniu przez URB z wynikiem pozytyl,snyrn testu potwierdziljącego
możliwości dokonania redukcji obciążenia przez tę JG0. Test jest realizowany
na wniosek URB, przy czym do jego wykonania stosuje się ogólne zasady w
zakresie redukcji obciążenia. Cena dla wszystkich pasm ofertowych Oferty
Redukcji Obciążenia zgiaszanej w celu przeprowadzenia testu musi być równa
zeru, Aby test zosthl uznany za zakofiezony z wynikiem pozytywnym ili2&
zredukowanego obciążenia musi być nie mniejsza niż wielkość aktywowanej
mocy redukcyjnej w ostatnim Poleceniu Redukcji Obciążenia uznanym la
niepoprawne.
OSP informuje wiakiwego OR o przywróceniu aktywnego udział u iCO,L, w
formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Informacja przekazywana za pomocą poczty elektronicznej jest przes-ylana pod
określone w Umowie przesyłania adresy osób upoważnionych przez GR do
kontaktów z OSP (reprezentantów OR.).

4.2.7,15.

Jeżeli zawieszenie aktywnego udziału danej ,IGui w RB z powodu
aiewykomnia Polecenia Redukcji Obciążenia trwa tlluzej niż 90 dni, to
następuje rozwiązanie umowy przesyłania w zakresie aktywnego udzialu URB
w Rynku Bilansującym poprzez .11 00,.
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5,

PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTÓW BILANSOWANIA
SYSTEMU I KOSZTÓW OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH

5.1.2. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Zweryfikowanych
Dodaie sie pkt 5.1.2.2.5. o nactepuiaevm brzmieniu:
Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (.1Glia) w1ko ć EZ jest
wyznaczana w nasipujqcy sposób:
(1) JeZeii wykorzystana moc redukcyjna JGcm (WiliRjh) jest większa od zera, to:
(1A .) Jekeli planowana wielkok poboru mocy przez JG0. ( PD0 je-s1 wiqks-za
od zera i jednoczeie jest speiniony warunek EDm S- PEli,„ To:

EZth = - PD1

(5.9a)

(1.2.) JeMi planowana wielkod poboru mocy przez JG/),, ( PD,6 ) jest większa
od zera i jednoczenie jest speł niony warunek EDdh
PAN to:

EZ = ED,.9

(5.9b)

(2) JeZeli wrykorzystana moc redukcyjna JGna (WAIR.0) jest równa zero, to:
= EDik

(5.9c)

Numeracja dutvebezastmeao punktu 5.1.2.2.5. zostaie zmieniona na 5.1.2.2.6.

5.1.3. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Skorygowanych
Pkt 5.1.3,2. utrzymuje brzmienie:

Operator Systemu Przesyłowego wyznacza wielkość ES dla każdej j-tej
Jednostki Grafikowej w każdej godzinie h wedł ug następujących zasad:
(1) Dla Jednostek Grafikowych nie świadczących uslug bilansujących (nie
uczestniczych w bilansowaniu zasobów krajowego systemu
elektroenergełyeznego):
▪

Jednostka Gralikowa Wytwórcza pasywna (JGwp).

▪

Jednostka Grafikowa Odbiorcza (.1G0).

•

Jednostka Grafikowa Giełdy Energii (JGGE).

•

Jednostka Grafikowa Bilansująca (JG11).

•

Jednostka Grafikowa Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku
Liilansujkcego rownolegh (JGwmur) oraz nierównoiegia (.1G•mun).

skory-gowana ilość dostaw energii jest równa zweryfikowanej ilości dostaw
energii (EZ):

IRIESP - 6I
.02:3 18 Vi=
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(5.11)

EZi h

(2)

Dla Jednostek Gralikowych Wytwórczych aktywnych (JGw,) skorygowana Ho ć
dostaw energii jest wyznaczana na podstawie planow pracy systemu
elektroenergetycznego według następujących regul:
(2.1.) Da JGw„ które nie był ), uruchamiane w godzinie h i nie pracowały z
zahiczonyrn układem regulacji pierwotnej lub wtórnej, wielkość ESii, jest
równa operatywnej ilości dostaw energii ESOlh ustalonej w ostatniej
wersji planu BPKD z uwzględnieniem ograniczeń systemowych
(BPICD/OS). Wielkość EWA dla kłej JG w godzinie h jest równa
przeliczonej na wartok netto sumie operatywnych iloki dostaw energii
przez JCi w poszczególnych okresach 15-minułowych
godziny h.
ES =

fi

(5.12)

gdzie:

-

operatywna skorygowana ilość dostaw energii brutto
JG
w godzinie Jr równa sumie ilości energii EZ wynikajqcych
z wartości mocy Bieżących Punktów Pracy PZ w kolejnych
kwadransach godziny h:
ES0'
przy czyni: EZP [ M Wh] I [MW] • 0,251111
współ czynnik przeliczeniowy brutto/netto j•-tej .10 w godzinie
Jr wymaczany na podstawie ilości energii brutto i netto
w kołejnych pasmach oferty bilansującej.

(2.2.) Dla JGw., które nie byiy uruchamiane w godzinie hi pmeoWraly
z zalticzonyrn układem regulacji pierwotnej lub wtórnej. wie lkuść ESI4
jest równa rzeczy-wisłej ilości dostaw energii ERJ/r. wryznaczonej wedhig
zasad określonych w pkt 52.5., przy czym jeżeli tak wyznaczone ERjh
jest mniejsze od zera, to przyjmuje sic ES równe zero:
ESA =max (ERjh, O)

(5.13)

(2.3.) Dla .1Gw„ które był y uruchamiane w godzinie Jr w-ielkoe ESjh jest równa
mniejszej z wartości: (i) operaływnej ik ści dostaw energii E.S0jh ustalonej
w ostatniej wersji planu BPKD z uwzględnieniem ograniczeń
systemowych (BPE.0,10S) oraz (ii) zweryfikowanej ilości dostaw energii
EZii„ wyrnaczonej wedlug zasad okrefionych w pkt 5,12.2.:
E5.0, = min
(3)

Eziid

(5.14)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesyłowego aktywnych
(JGom,) wielkod
jest równa rzeczywistej ilości dostaw energii ERA.
wyznaczonej wedł ug zasad określonych w pkt 52.5:
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ES1h= ER
(4)

Dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych rodiczeniowych (JGvvi) wielkość ES)",
jest równa sumie skorygowanych ilości dostaw energii wyznaczonych dla JGwa
składająeych sic na poszczególne
ES,

(5.16)

ES.p,

gdzie:
— Zbiór JGks.składających sic na daną JGw,.
(5)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesyłowego pasywnych
(JGnsh,), Wymiany Micdz.ysysternowej Operatora System Przesytowego
(iGiwo) oraz Generaeji Zewnętrznej (JGGz) skorygowane iloki dostaw energii
(ES) są równe wielkościom ustalonym podczas operatywnego planowania pracy
systemu ełekłrocnergetycznego.

(6)

Dla Jednostek Gratikumrych 2ródeł Wiatrowych (JGzw) skorygowana ilość
dostaw energii (ES) w godzinie h jest równia mniejszej z wartoki: (i) wielkoki
wytwarzania energii elektrycznej Zrodel wiatrowych (ES) zgloszonej, zgodnie z
zasadami okreś lonymi w pkt 3.1.1a., dla godziny h w Programie Pracy tej JGzmi
oraz (ii) rzeczywistej ilośel dostaw energii dla godziny h, tej .1041,v (ER):

ESA= min (E"

(5.17)

)

Jeżeli dla j-tej JG7y, w godzinie h nie zostali) dokonane Zgłoszenie Programu
Pracy, to dla tej godziny i tej JGniv skorygowana luść dostaw energii (ES) jest
równa zweryfikowanej ilości dostaw energii:
(5.18)

ES)",
(7)

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (.1004) skorygowana iIoAe
dostaw energii (ES) w godzinie h jest wyznaczana wediug następujących regui:
(71) Dla Jth)„, dla których wykorzystana moc redukeyjna (WA/R.0 jest
większa od zera i jednoczeftiie jest speł niony warunek Epd,
wiclkość ES),, jest równa:
max(rnin(- PD)h WA/R,.

PD)h)

(5.1Ra)

gdzie:

IrAIR jh = OFRiFif

(5.1Rh)

gdzie:

0FR.,„„7' —

Aktywowana w Poleceniu Redukcji Obciqzenia moc j-tej
JGo w godzinie h z pasma k Przyjętej Oierty Redukcji
Obcia,Zenia.
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(7.2.) Dla JG, dla kiOrych w-ykorzystana moc redukcyjna (UW/R.0j jest
większa od zera i jednocześnie jest spelniony warunek EDJ,I, > PDAI,
wielkość ES.0, jest równa:
ES,

= max(rnin(- PDA i IrVAIR/h.:

EDflid

(5.18e)

(73.) Dla JG, dla których wykorzystana moc redukcyjna (1FAIR.m) jest rowna
zero, wielkok ES:m jest równa:
ESA Enjh

(5.18d)

1).tul pkt 5.1.4. otrzymuklarzmienie:
5.1.4.

Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcję energii elektrycznej

Pkt 5.1.4.1. i 5.1.4.2. (i1rzymni4 brzmienie:

5.1.4.1.

Dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym są określane dla każdej godziny
ceny za wytwarzanie ((„O) energii elektrycznej dla poszczególnych JGw, i JGD5r„
odpowiadające poszczególnym pasmom zdolności wytwórczych tych JG, oraz
ceny za redukcje (C/i) energii elektrycznej dla poszczególnych JGoa,
odpowiadające posz£zegolnyui pasmom mocy redukcyjnych tych JG.
( 1 )

(2)

Dla JGvi,„ ceny są określane dla pasm zdo!ności wytwórczych w Przyjętej Ofercie
Bilansującej - czek handlowa.
Dla JGosp, ceny są określane dla pasm zdoiności wytworczych, wyznaczonych
poprzez podział skorygowanej ilości dostaw energii brutto (ES) danej JG(m,„ na
rnaksyntalną mozliwą, lecz nie większą niż 10, liczbę równych porcji mocy
redniogodzinow,ej, z wyłączeniem:
(2.1.) Mocy w pierwszym paśmie, kora jest równa mniejszej z dwóch wartości:
(i) minimum technicznemu danej JGcrsr„ oraz (ii) skorygowanej ilości
dostaw energii (ES) JGosp.
(2,2.) Mocy 1N ostatnim paśmie, która dopelnia sumę mocy wszystkich pa.stri dn
mocy odpowiadającej wielkości skorygowanej 'luki dostaw energii (ES)
JGospa.
Do przeliczenia mocy pasma wyrażonej w wartości brutto na moc wyrażoną w
wartości nen° stosuje się w przypadku JC3(yq,,, wspolezrmik hnittoinctto
określony w danych stałych JG

(3)
5 .1 .42.

Dla JGo„ ceny są określane dla pasm redukcji obciążenia w Prz.yjctej Ofercie
Redukcji Obciążenia.
Cena za wytwarzanie energii elektrycznej j-tej JGw„ i JGasra w godzinie h dla
pasma k (c..(,,,) oraz cena za redukcje j-lej JGon w go-dzinie h dla pasma k (CR)
jest wyznaczana wedlug następujących zasad:

(1) Dla Jednostek Grafikovqeb Wytwórczych aktywnych (JG,) cena CO dla danego
pasma i danej godziny jest równa cenie ofertowej określonej dla tego pasma i tej
godziny w Przyjętej Ofercie Bilansującej część handlowa .1Gw.„.
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(2)

Da Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych
(.1G0w,), należących do danego URB, cena CO dla danego pasma i danej godziny
jest wyznaczana w tiastcpujący sposób:
(2.1.) Dla JGosp, reprezentującej jednostki wytwórcze ciepine cena CO jest równa
cenie określonej odpowiednio w 11111DWiC o świadczenie usiugi praca
interwencyj na lub umowie o świadczenie ushigi inienvencyjna rezerwa
zimna, zawartej pornidzy URB i OSP.
(2.2.) Dla JGosn, reprezentującej zróclia pompowo-szczytowe cena CO jest równa
ilorazowi (i) ftedniej aryirnetycznej z cen CRO w siedmiu poprzednich
dohaeh w godzinach: od 1 do 7 wiącznie i od -23 do 24 włącznie — z
wyłączeniern tych godzin z tego okresu, w których choć jedna JCimft
reprezentująca kródia pompowo-szczytowe wytwarzaki energię elektryczną,
oraz (ii) współczynnika sprawności cyklu przetwarzania tej JGasr,
(y), określonego w umowie na śwIakzenie itshigi praca interwencyjna
zawartej pomiędzy URB i OSP (O < 1). Jeżeli nie jest możliwe
wyznaczenie ceny CO wedł ug powyZ.szych zasad, to zasady te stosuje się
bez wyłączenia, o którym mowa w (i).
Wartości cen CO wyznaczone zgodnie z zasadam określonymi w ppkt (2.1)
I (2.2) są różnicowane dla kaZdej godziny doby w zakresie od
1.10-3 grosza/MW11 do 999.1(13 grosza/MWh,

(3)

5.2.2.

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (J Goj cena CR dla danego
pasma redukcji obciążenia i danej godziny jest równa cenie ofcrtowej OFC'Rim
01;reloriej dla tego pasma i tej godziny w Przyjctej Ofercie Redukcji Obciążenia
JG00.

Zasady ogólne

Pkt 5.2.2.2, on-z-v[1m ic brzmienie:
Rzeczywiste ilości dostaw energii (ER) wynikają
(1)

Realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JG0, JGog, JGw. JGzw,
iGosp, G1.

(2)

Boki energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Międzysystemowej (GWML )
danego U RB. który jest rownocz6nie uczestnikiem Wymiany Międzysystemowej

— dla iGiNmijr.
Boki energii odpowiadającej alokowanyrn zdolnościom przesylowym na
połączeniu migdzysystemowym nierównoległym — dla JGwmirn.
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Ilości energii w Uzgodnionych Graiikach Wymiany Micd_zysysternowej (GWM1J)
wszystkich iGwmur i realizacji fizycznych dostaw energii elekłrycznej — dla
JGv,r-mo w przypadku wymiany równoległej.

(3)

Ilości energii odpowiadającej alokowanym zdolnoSciorn przesylowym na
pfflączeniu międzysystemowym nierOwnoleglym i realizacji fizycznych dostaw
energii elektrycznej — dla 30wm0 w przypadku wymiany nierównolegiej.
(4)

5.2.5.

Modelu rozliczeń — dla JGw,..

Procedura wyznaczania rzeczywistych

dostaw energii (ER)

Pkt 5.2.5.1.4. otrzymuje Iwzmicitic
52.5.1.4.
(1)

Rzeczywista W ŚĆ dostaw energii (ER) jest wyznaczana w następujący sposób:
Dla Mu. JG0,„
iGwi„ JGosp oraz iGzw — na podstawie pomiarów
przepływów energii w FPI' oraz algorytrnów wyznaczania dla NID i algorytmów
agregacji dla MB o ogólnej postaci:
(5,19)

ER,4 =XERm
gdzie:

— Zbiór Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego j-tej
(2)

Dla IQwr — jest równa sumie Uzgodnionych Grafików Wyrrliany
Micdzysysternowej (GWMLI) danego URB, który jest równoczdnie
Uczestnikiem Wymiany Alicdzysysłemowej.
(520)

ER,,,, =GWM:
(3)

Dla JGh-mir,— jest równa i luki energii odpowiadającej alokuwanym zdolnościom
przesyłowym połączenia micdzysysłemowego nierównoległego.

(4)

Dla )Gsvmo — jest równa różnicy pornicdzy: (a) sumą pomiarów przeplywów
energii w FPP oraz algorytmów wyznaczania dla MEI i algorytmów agregacji dla
MB tej JGIrvr,to (b) sumą rzeczywistych iIaśc dostaw energii odpowiednich
.1Gwidu (-1G\vmul dla wymiany równoIeglej oraz JGwmun dla wymiany
nierównoleglej).

ER0 =ZERjr —

ER

(5.21)

"J 11.1?2'

gdzie:

inmr;

- Zbiór Miejsc Dostarezania Energii Rynku Bilansującego
j-tej JO- Zbiór Jednostek Grafikowych Wymiany Micdzysysternowej
Uczestnika Rynku Bilansującego.
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(5)

Dła łGw,— jest równa zero.

ER

=0

(5.22)

(6)

Dla JGGEp —jest równa skorygowanej ilości dostaw energii (ES).

(7)

Dla .1Cim naiez4cej do OSP — na podstawie algorytmów agregacji dla MB
o ogóinej postaci:

ER jh=

ER,,,

(5.23)

rEi

(8)

Dla JG[m należącej do OSDp — na podstawie pontiarów przepływów energii
w FPP, danych pomiarowo-rozliczeniowych dla FDMB oraz algorytmów
wyznaczania dla MD
algorytmów agregxj i dIa MB, z uwzglednieniern
następujących skiadowych:
(8.1.) Ilości energii w ymienianej przez tego OSDp z siecią OSP, Wp_nacianej
przez OSP na podstawie porniarów przepływnw energii w FPP oraz
algorytmów wyznaczania dla MD i algorytmów agregacji dIa MB
zlok-slizowanych w podstawowym obszarze Rynku Bilansującego.
(H.2.) Iloki energii wymienianej przez tegn OSDp z sieciami innych OSDp,
wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiarów przeplywów energii
w FPP oraz algorytmów wyznaczania dla MD i algorytmów agregacji dla
MB zlokalizowanych w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansującego, oraz
ilości energii wyznaczanej przez odpowiednich OSDp dla poszezególnych
roMB ( M BosD) na podstawie danych porniarnwo-rozliczeniowych
określonych dla tych MB przez tych OSDp.
(R3.) Boki dostaw energii MB dziaiającyeh w obszarze rozszerzonym Rynku
Bilansującego zlokalizoiwanych na obszarze sieci OSDp/OSDn tego
OSDp. wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiarów przepIy-wów
energii w FPP oraz algorytmów wyznaczania dla MD algorytmów
agregacji dla MB.
(8,4.) Ilości dostaw energii do LIRD zlokalizowanych w obszarze sieci
OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla poszczególnych
rDiviB (MB0 i lviBv,,) na podstawie danych potniarowo-rozliczeniowych
określonych dla tych MB przez OSDp.
(8.5,) Ilości dostaw przez Zródła energii elektrycznej wykorzystujące energic
wiatru zlok21izowanych w obszarze sieci OSDp/OSDn tego OSDp,
wyznaczanej dla poszczegalaych rc}MB (MB) na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych określonych dla tych MB przez 050p.
(8.6.) Ilości dostaw energii do sterowanych odbiorów energii URD
zlokalizowanych w obszarze sieci OSDp/OSDn tego 05Dp, wyznaczanej
przez OSDp dla poszczególnych FDMB na podstawie danych porniaroworozliczeniowych określonych dla tych MB przez OSDp.
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Szezegół owe zasady wryznaezania wielkości wymienionych w pkt (8.1), (8.2)
(8.3) oraz specyfikacja FIMB, o których mowa w pkt (8.4), (8.5) i (8.6) są
okrelorie w Umowie przesyiania-

Pkt 5.2.5.2.4.1. otrzymuje brzmienie:
5232.4,1. W przypadku, gdy nie jest możliwe irvyznaczenie rzeczywistej ilości dostaw
energii dla Jednostki Grafikowej na podstawie danych pomiarowych w FPP lub
danych porniamwo-rozliezeniowych dla ruMB oraz algorytmów wyznaczania
energii lub na podstawie Uzgodnionych Grdlikt.m Wymiany Micdzysystemowej
(GWW), do wyznaczenia ER dla tej JG przyjmuje sic;
(I) Dla JG Wytwórczych aktywnych (.1G) i JG OSP aktywnych (JGespa)
operatywną skorygowaną ilość dostaw energii (ESO) ustalono w ostatniej wersji
planu (BPICD/05).
ER jh = ESO

(526)

gdzie:
ER jh

Rzeczywista ilość dostaw energii w godzinie h przez iednosikc
Grafikowąj.

ES01,,

Operalywna skorygowana ilość dostaw energii w godzinie h
ustalona w ostatniej wersji operatywnego planu pracy systemu
elektroenergetycznego (BPKD/OS) dla Jednostki GratiknIrvej j.

(2) Dl JG Wytwnrczych pasywnych (.1Gwr), 10 23-Mei Wiatrowych (JGzw),
Odbiorczych (JGo), JG DSP pasywnych (.101>sn,11. i .)IG Bilansującej (JGsi)
skorygowaną ilość dostaw energii (ES).
ER
= ES
A
A

(527)

gdzie,
ER prr

Rzeczywista ilość dostaw energii w godzinie f; przez Jednostke
Grafikową j.

E5,,,

- Skorygowana ilość dostaw energii w godzinie h dla Jednostki
Grafikowejj.

(3) Dla JG Wymiany Micdzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansującego
riSwnoległ ej (JGwm/j,-) oraz niernwnoległej (JG‘min) - O.
ER = O

(528)

gdzie:

ERi),

(4

-

Rzeczywista ile& dostaw energii w godzinie h przez iednostkc
Gralikowąj.

JG Wymiany

Gwm(i)

Mkdzysysternowej Operatora Systemu Przesyłowego

n•

ERfirr = O
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gdzie:

ER

Rzeczywista ilość dostaw energii vi,r godzinie h przez Jednosikc
Grallkowa j.

(5) Dla JG Odbiorczych aktywnych (.1G0,) — zweryfikowaną ilLW dostaw energii
(EZ) skorygowaną o wykorzystaną moc redukcyjną (WMR).
(5.29a)

ER,,, = EZJ ), +

Rzeczywista ilość dostaw energii w godzinie h przez Jednostkę
Grafikową/.

5.3.1.

EZ

Zwerylikowana ilość dostaw energii w godzinie h przez Jednostkę
Grafikowąj.

iirAtich

Wykorzystana moc redukcyjna w godzinie h Jednostki Gralikowej J.

Rozliczenia na Rynku Bilansującym

Pkt 5.3.11.10. 13trzi1 uie brzmienie:

W ramach kolejnych faz rozliczenia godzinowego ilości energii bilarisującei oraz
należności za tą energię są wyznaczane wediug następujących ogólnych zasad
(1)

Rozliczenie zweryliko~ej ilości dostaw energii (REZ) — przedmiotem
rozliczenia jest energia bilansująca nieplanowana w ilości AEDZ, stanowiąca
różnicę pomiędzy deklarowaną (El)) a zweryfikowaną (EZ) ilością dostaw energii
oraz energia awarii w ilości AEA. Nalekn{Ae NDZ dla JO jest wyznaczana na
podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO), ceny rozliczeniowej
odchylenia zakupu (CROz) albo sprzedaży (CROs) oraz ceny rozliczeniowej
energii awarii (CRA).

(2)

Rozliczenie skorygowanej ilości dostaw energii (RES) — przedmiotem rozliczenła
jest energia bilansująca planowana w iłoki AEZS stanowiąca ffi2nicc pomiędzy
sumą zwerylikowanych (EZ) a sumą skorygowanych (ES) Mei dostaw energii.
NaleZnoe NZS dla Mv,r, jest wyznaczana na podstasvie ceny rozliczeniowej
odchylenia (CRO), przy czym jeżeli dostawa lub pobór energii elektrycznej
wstała wymuszona ograniczeniami systernowymi w rozliczeniach stosuje sic cenę
rozliczeninwa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD) albo cenę
rozliczeniową rmuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) albo cenę za
wytwarzanie energii elektrycznej (CO) oraz jednostkowy koszt upraw-niefi do
emisji CO2. Należność NZS dla .1Gzi,v jest v.'yznaczana na podstawie ceny
mzliczeniowej odchylenia (CRO). Należność NZS dla JG0, jest wyznaczana na
podstawie ceny rozficzeniowej odchyleni (CRO) albo ceny za redukcję energii
elektrycznej (CR).
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(3)

Rozliczenie rzeczywistej ilości dostaw energii (RER) — przedmiotem rozliczenia
jest energia bilansująca nieplanowana w ilości AESR stanowiąca różnic
porriidzy skorygowaną (ES) a rzeczywistą (ER) lokiE dostaw energii oraz
energia wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane w iloAci AEOE.
Nale±nok NSR (Ha danej JG jest wyznaczana na podstawie ceny raz.' iczeni owej
odchylenia (CRO), ceny mzficzenio‘‘iej odchylenia zakupu (CROz) albo
5p17.edaky (CR05) oraz ceny rozliczeniowej energii ogrankz.eit elektrownianych
(CRE).

Pkt 53.1.3.43.2., 5.3.1.3.4.33. i 5.3.1.3.4.3.4. otrz‘ 31111ia brzmiettie:
5,3.13.43.2, Cena ruzliczeniowa odchylenia (.„RO W godzinie h jest równa najwykszej cenie
za wytwarzanie ((.0) lub redukcje ((R) energii elektrycznej w planie 13PKD
swobodnie zbilansowanym (13PKIY130),
5.113.4,3.3. Plan BPKEWBO jest wyznaczmy dla poszczególnych godzin doby, jako
minimalnokosztowy plan pokrycia pasmami zdolności wytwórczych Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych, Jednostek GrafikowTych Operatora
Systemu Przesylowego aktywnych oraz pasmami redukcji obciążenia Jednostek
Grafikowyeh Odbiorezych aktywnych, zapotrzebowania na energi w obszarze
Rynku Bilansującego (Z88).
5.3.1.3.4.3,4. Przy tworzeniu planu BPKIY130 suwzgleriniane:
(1)

Zdolności wytwtkcze objęte USE dostępne ze wzgledu na L1ypazycyjność
jednostek ytwórczych, oraz

(2)

Zdolności wytwórcze powyżej USE dostępne ze względu na dyspozycyjność
jedno&tek wytwórczych oraz warunki pracy sieci, oraz

(3)

Wykorzystane moce redukcyjne (WMR) Jednostek Graftkowych Odbiorczych
aktywnych, w czeki w jakiej zoStaly faktycznie zrealizowane.

Pkt 5.3.1.3.,4.4.1. otrzymuje brzmienie:
S3.134.4.1, Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej (CRK) jest %yyznaczaria dla
celów rozliczenia energii bilansującej planowanej (EBP) stanowiącej różnicę
pomiędzy sumą zweryfikowanych (EZ) a sumą skorygowanych (ES) ilości
dostaw energii poszczególnych wytwórców. Cena CRK dla Jednostek
Gratikowych Wytwórczych aktywnych jest wyznaczana wedlug zasad
określonych w pkt 53,1.3.4.4,2. Cena CRK dla Jednostek Granowych
Operatora Systemu Przesyłowego aktywnych jest wyznazzana wedł ug zasad
określonych w pkt 5.3.1.14.4.3. Cena CRK dla Jednostek Grafikowych 2ffidel
Wiatrowyolt jest wyznaczana wedhig zasad określonych w pkt 5.3.1.3.4,4.4. Cena
CRK dla Jednostek Gralikowych Odbiorczych aktywnych jest wyznaez,ina
wedł ug 72vul określonych w pkt 5.3,1,3.4,4.5.
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pudaje !zie pkt 5.3.13.4.4.5.

0

nastepujuleytn hrzmiiiiiu

5,3.1.3.4,4.5. Cena CRKikk energii w godzinie h doby handlowej d dla j tej 100., dla której
zachodzi warunek ES.mit > EZji,A jest wyznaeznna i,yedł ug następujących zasad-

CRichj, = max (CR Oii„
Nurneraria dotvelwzasowveli punkitó'w: 53.1.3.4.4.5.
adpnwiednio na: 5.3.1.3.4.4.6. +53.13.4.4.11.

(5.54a)
4-

5.3.13.4.4.7. zostaje zmieniona

Pkt 5.3.1.3,4.4.7. (poprzednio 53.1.3.4.4.6.1atrzvmuie brzmienie:

5,3.1.3.4.4.7. Wartość znacznika Z.? dla danego pasma w danej godzinie jest ustalana na
podstawie relacji pomiędzy eeną vvytwarzanie energii ełektrycznej dla tego
pasma w tej godzinie (CO,) oraz ceną rozliczeniową odchylenia w tej godzinie
(C/MA, wedlug zasad ok.relonycb w pkt 5.3.1,3.4.4,H.
Pkt 5.3.1.3.6.1.1. utrivmu i brzmienie:

5.3.1.16.1.1.

Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansująca planowana AEZS:m dostarczona
albo odebrana przez j-tą JG na Rynku Bilansującym w godzinie h. ilość energii
AEZS:jh jest wyznaczana wedlug następujących zasad:

(1) Dla Jednostek Graliktmych Wytwórczych rozliczeniowych ilok energii LIEZ.Sih,
dostarczonej albo odebranej przez j-tą JGwr na Rynku Bilansującym wyznacza
sic w następujący sposób:
(1 .I.) W przypadku, gdy dla danej 3G12„ jest realizowany odbiór energii z
Rynku Bilansującego lub nie jest realizowany ani odbiór ani dostawa
energii na Rynek 13liansojqcy
E4• ESm), to:
(5.65)
Elm — 1;ciir ESO
(1.2.) W przypadku, gdy dla danej JGw, jest realizowana dostawa energii na
Rynek BilansuigeY (Ze INP EZM <
(5.66)
AEZS.d,
ES02. + AEO,
EZIF

= E.N.

gdzie:

EZa,

Zweryfikowana iIo§e dostaw energii j-tej

w godzinie h.

ES.a,

Skorygowana ilość dostaw energii j-tej JGw1 w godzinie h.

2IE.4h

ilok energii awarii w godzinie h wyznaczona dla danej JGwr.

JEOEh ilość energii w godzinie h odpowiadaj4ca generacji wyrnwzonej ze
względu na ograniczenia elektrowniane wyznaczona dla danej
Jthc,.

zbiórgha skiadajqcych się naJGvv,.
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(2)

Dla Jednostek Grafikowych 2ródel Wiatrowych ilość energii ,AEZ.Siii,
dostarczonej albo odebranej przez j-tą JOzw na Rynku Bilansującyrn wyznacza
sic w hastcpujący sposób:
= EZ", ESop

(3)

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych lok: energii .JEZSA,
dostarczone] przez j-tą JGD, na Rynek Bilansujący wyznacza sic w następujący
sposób:
LIEZSA = EZA - ELS;h

(4)

(5.67)

(5.67a)

Dla pozostalych Jednostek Grafikawych ilość energii zIEZ.Sih jest równa zero.

Dodaje ide pkt 5,3.1.3.6.3.5. o następującym hrzudeniu:
53,1.3.6.3.5. Należność NZS dla j-tej JGo. za energię bilansującą planowaną AEZS
dostarczoną na Rynek Bilansujący w godzinie h jest wyinaczana jako suma
iloczynów ceny rozliczeniowej (24,k oraz iloki cneri AEZSAA w kolejnych
pasmach.

NZ515, = Ejr,- CRKja AEZ.Sikk

(5.69a)

gdzie: 1Z.` — zbiór pasrn JGo. podlegających rozliczeniu w ramach rozliczenia
skorygowane] ilości dostaw energii.
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