Raport
z procesu konsultacji publicznych
projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu
rynku mocy

Informacja o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia

(2020–11–19)

1. Specyfikacja działań zrealizowanych w ramach konsultacji publicznych projektu Karty
aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy

Lp.

Data

Opis działań

1.

8 października
2020 r.

Opublikowanie Komunikatu PSE S.A. dotyczącego rozpoczęcia procesu
konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu
rynku mocy (dalej: „Regulamin”).

2.

8 – 22 października
2020 r.

Proces konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020
Regulaminu.

3.

23 października – 19
listopada 2020 r.

Opracowanie Raportu z procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji
nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu (dalej: „Raport z konsultacji”). Opracowanie Karty
aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu, po przeprowadzonym procesie
konsultacji publicznych projektu tej Karty aktualizacji, celem przedłożenia jej
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) do zatwierdzenia.

2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji publicznych projektu Karty
aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu
W procesie konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu, do
proponowanych zmian postanowień Regulaminu, uwagi zgłosili:
−
−
−
−
−
−
−
−

Enel X Polska Sp. z o.o.,
ENEA Operator Sp. z o.o.,
Energa S.A.,
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
PKN ORLEN S.A.,
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.
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3. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu oraz sposób ich uwzględnienia
W procesie konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu, do proponowanych zmian postanowień Regulaminu, zgłoszono
łącznie 196 uwag, w tym 46 uwagi ogólne i 150 uwag szczegółowych. Zestawienie wszystkich uwag wraz ze stanowiskiem PSE S.A. zostało zamieszczone
w tabelach w pkt. 3.1 i 3.2 poniżej. Uwagi w tabelach posortowane są w kolejności alfabetycznej, według nazw podmiotów zgłaszających uwagi. Treści
w tabelach wskazane w kolumnach pn. „Treść uwagi” oraz „Uzasadnienie” zostały zacytowane w oryginalnym brzmieniu.
3.1. Uwagi ogólne
Podmiot
zgłaszający
uwagę

Treść uwagi

Uzasadnienie

1.

Ujednolicenie
terminów
występujących
w
treści
regulaminu
poprzez
wprowadzenie do stosowania np.
terminów opartych wyłącznie o
dni robocze.

W obecnej treści regulaminu (np. pkt. 3.2.7 lub 4.1.17)
wielokrotnie w ramach jednego punktu regulaminu
pojawiają się dwa różne rozdzaje terminów (dni
kalendarzowe oraz robocze) co w praktyce może
prowadzić do licznych niejasności. Proponujemy
ujednolicenie dokumentu poprzez wprowdzenie jednej
kategorii terminów opartych np. wyłącznie o dni
robocze.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Brak jest możliwości ujednolicenia wszystkich
stosowanych w Regulaminie terminów do dni
roboczych bądź kalendarzowych z uwagi na
różnorodność i specyfikę procesów rynku mocy. Część
stosowanych terminów jest ściśle powiązana
z terminami stosowanymi w innych regulacjach
prawnych tj. w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku
mocy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 247 z późn. zm., dalej
„ustawa”) i rozporządzeniach wykonawczych do
ustawy.
Powyższe podyktowane jest również koniecznością
zapewnienia obsługi procesów rynku mocy przez OSP
i uczestników rynku mocy w sposób zapewniający ich
terminową realizację.

2.

Zmiana treści punktu 10.1.7. 1) i
2) "jedną jednostką fizyczną
redukcji zapotrzebowania o mocy
osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania równej wartości
mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację, albo grupą jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania, których łączna
moc
osiągalna
redukcji
zapotrzebowania jest
równa
wartości mocy wskazanej we
wniosku
o
certyfikację".

W przypadku agregacji jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania
nieprawdopodobnym
jest
zagregowanie wolumenu o dokładnej wartości mocy.
Zastapienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w procesie certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo
Systemu i poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając się do mitygacji ryzyka niewykonania
obowiązku w ramach Rynku Mocy.

Energa S.A

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w procesie certyfikacji skutkowałoby zwiększeniem
mocy osiągalnej jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji zapotrzebowania
planowana. Moc osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona w certyfikacie dopuszczającym jednostkę do
udziału w aukcji mocy lub rynku wtórnym. Ustawa nie
przewiduje możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu certyfikatu. Ponadto,
art. 16 ust. 1 ustawy definiuje zasady agregacji

Lp.

Stanowisko PSE S.A. (OSP)

jednostek fizycznych w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w
procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej mocy
grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.

Proponuje się zmianę zapisu w
sposób
pozwalający
na
zastąpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami fizycznymi lub jedną
jednostką
fizyczną
redukcji
zapotrzebowania o mocy nie
mniejszej niż moc wskazana we
wniosku o certyfikację.
3.

Określenie
moc
osiągalnej
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania jako wartości
szacowanej i tym samym nie
wiązania
sumy
tej
mocy
bezpośrednio
z
wielkością
przyjętego obowiązku mocowego
agregowanej jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania.

W związku ze specyfiką jednostek fizycznych
redukcyjnych zapotrzebowania, które mają większe
ograniczenia w dostawie obowiązku mocowego,
niezasadnym jest traktowanie ich we wnioskach tak jak
jednostek wytwórczych. Ograniczenia te istnieją
przede wszystkim w dziedzinie czasu, gdzie są
związane z profilem zużycia energii, od którego jest
wyznaczana wartość dostawy mocy. Profil ten jest
zmienny nie tylko w dobie ale również w zależności od
dnia tygodnia i pory roku. W związku z powyższym
podmiot agregujący zwiększa ilość jednostek
fizycznych w swojej jednostce w celu wykonania
obowiązku mocowego niezależnie od czasu jego
ogłoszenia. To działanie niestety nie jest zbieżne
choćby ze składanym wnioskiem o zastąpienie
jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, gdzie
suma wartości moc osiągalnych netto jednostek
fizycznych musi być równa zaciągniętej wielkości
obowiązku mocowego.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Moc
osiągalna
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania zdefiniowana jest przepisami ustawy.

4.

Umożliwienie
przenoszenia,
usuwania i dodawania jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania pomiędzy i w
jednostkach rynku mocy redukcji
zapotrzebowania.

Instalacje produkcyjne w odróżnieniu od instalacji
energetycznych charakteryzują się planowo dużo
krótszym okresem zwrotu, dodatkowo zmiany
koniunktury potrafią prowadzić do długotrwałych
przestojów to z kolei wpływa na dużo większą
dynamikę zmian w tego typu instalacjach.
Kontraktowanie obowiązku mocowego dla jednostek
redukcji zapotrzebowania w dłuższej perspektywie jest
obarczone niewspółmiernym do efektów ryzykiem.
Tego typy sytuacja również dotknęła energetykę, gdzie
konkurencja źródeł konwencjonalnych z OZE była
jednym z czynników uruchomienia rynku mocy. W
związku z powyższym umożliwienie dokonywania

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Ustawa nie dopuszcza możliwości zmiany jednostek
fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy
po jej utworzeniu. Ponadto, zmiana konfiguracji
jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy
w trakcie okresu dostaw skutkowałaby unieważnieniem
potwierdzenia
przeprowadzenia
testu
redukcji
zapotrzebowania, na podstawie którego jednostka
rynku mocy uzyskała status potwierdzonej jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania.
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zmian jednostek fizycznych w jednostkach rynku mocy
redukcji zapotrzebowania uruchomiło by to dodatkowy
potencjał mocy, co jest niezwykle istotne w kontekście
roku 2025.
5.

Wskazanie
w
Regulaminie
konkretnych
źródeł
danych
wykorzystywanych w rozliczeniu
wykonania obowiązku mocowego
przez jednostki uczestniczące w
centralnym bilansowaniu.

Sprecyzowana infomacja pozwoli na uniknięcie
błędów i nieporozumień w ramach tych procesów.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
W związku z trwającym procesem zmian zasad
funkcjonowania rynku bilansującego oraz możliwością
zmian tych zasad w przyszłości, aktualnie nie jest
możliwe wskazanie obowiązującego dokumentu oraz
konkretnych określonych w nim wielkości, które będą
odpowiednie na potrzeby związane z procesami rynku
mocy. Z tego powodu w Regulaminie konieczne jest
zachowanie opisów ogólnych, które będą mogły być
każdorazowo zastosowane, także po wejściu w życie
nowych regulacji dotyczących funkcjonowania rynku
bilansującego.

6.

Dodanie
dokładniejszych
wytcznych w kwestii klasyfikacji
jednostki
fizycznej
jako
uczestniczącej w centralnym
bilansowaniu
oraz
sposobu
wykonywania
obowiązku
mocowego.

Defninicja jednostki fizycznej jest obecna jedynie w
procesach Rynku Mocy i nie pokrywa się z definicją
jednostki wytwórczej oraz JWCD. W wyniku czego
otoczki bilansowe dla potrzeb Rynku Bilasnującego i
Rynku Mocy różnią się. Dlatego obecnie trudno jest
ocenić czy JF w skład której wchodzi JWCD powinna
być uznawana jako uczestnicząca w aktywnym
bilansowaniu i jest to warunek wystarczający czy też
konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.
Celem proponowanych zmian jest dostosowanie
procesów wykonywania obowiązku mocowego do
różnic występujących w definicjach tych jednostek.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona poprzez dodanie pkt. 16.2.24
i 16.2.25.

7.

Określenie
moc
osiągalnej
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania jako wartości
szacowanej i tym samym nie
wiązania
sumy
tej
mocy
bezpośrednio
z
wielkością
przyjętego obowiązku mocowego
agregowanej jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania.

W związku ze specyfiką
jednostek fizycznych
redukcyjnych zapotrzebowania, które mają większe
ograniczenia w dostawie obowiązku mocowego,
niezasadnym jest traktowanie ich we wnioskach tak jak
jednostek wytwórczych. Ograniczenia te istnieją
przede wszystkim w dziedzinie czasu, gdzie są
związane z profilem zużycia energii, od którego jest
wyznaczana wartość dostawy mocy. Profil ten jest
zmienny nie tylko w dobie ale również w zależności od
dnia tygodnia i pory roku. W związku z powyższym
podmiot agregujący zwiększa ilość jednostek
fizycznych w swojej jednostce w celu wykonania
obowiązku mocowego niezależnie od czasu jego

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Moc
osiągalna
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania zdefiniowana jest przepisami ustawy.
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ogłoszenia. To działanie niestety nie jest zbieżne
choćby ze składanym wnioskiem o zastąpienie
jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, gdzie
suma wartości moc osiągalnych netto jednostek
fizycznych musi być równa zaciągniętej wielkości
obowiązku mocowego.
8.

Umożliwienie
przenoszenia,
usuwania i dodawania jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania pomiędzy i w
jednostkach rynku mocy redukcji
zapotrzebowania.

Instalacje produkcyjne w odróżnieniu od instalacji
energetycznych charakteryzują się planowo dużo
krótszym okresem zwrotu, dodatkowo zmiany
koniunktury potrafią prowadzić do długotrwałych
przestojów to z kolei wpływa na dużo większą
dynamikę zmian w tego typu instalacjach.
Kontraktowanie obowiązku mocowego dla jednostek
redukcji zapotrzebowania w dłuższej perspektywie jest
obarczone niewspółmiernym do efektów ryzykiem.
Tego typy sytuacja również dotknęła energetykę, gdzie
konkurencja źródeł konwencjonalnych z OZE była
jednym z czynników uruchomienia rynku mocy. W
związku z powyższym umożliwienie dokonywania
zmian jednostek fizycznych w jednostkach rynku mocy
redukcji zapotrzebowania uruchomiło by to dodatkowy
potencjał mocy, co jest niezwykle istotne w kontekście
roku 2025.

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Ustawa nie dopuszcza możliwości zmiany jednostek
fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy
po jej utworzeniu. Ponadto, zmiana konfiguracji
jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy
w trakcie okresu dostaw skutkowałaby unieważnieniem
potwierdzenia
przeprowadzenia
testu
redukcji
zapotrzebowania, na podstawie którego jednostka
rynku mocy uzyskała status potwierdzonej jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

9.

Proponujemy,
żeby
obecnie
wprowadzane
zmiany
do
Regulaminu odnosiły się do treści
Ustawy
w
brzmieniu
obowiązującym
na
dzień
rozpoczęcia konsultacji. Biorąc
pod uwagę trwający proces
legislacyjny nowelizacji Ustawy
należy
przewidzieć
kolejną
korektę
Regulaminu
po
zakończeniu
procesu
legislacyjnego
w
ramach
nowelizacji Ustawy

W obecnej propozycji zmian Regulaminu pojawiły się
postanowienia opierające się na wersji nowelizacji
uRM przed zakończeniem procesu legislacyjnego.
Ponieważ odpowiednie przepisy ustawy mogą ulec
zmianie zarówno w ramach dalszych prac rządowych
oraz parlamentarnych, wprowadzanie opartych na nich
postanowień Regulaminu jest nieuzasadnione.
Postanowienia takie powinny być proponowane po
uchwaleniu ustawy i tym samym być przedmiotem
następnej aktualizacji Regulaminu, która będzie i tak
niezbędna ze względu na nowe rozwiązania zawarte w
nowelizacji Ustawy, jeśli zostaną uchwalone.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Obecny Regulamin oraz proponowane zmiany nie są
sprzeczne z obowiązującą ustawą.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z procedowaną
nowelizacją ustawy, w terminie 45 dni od wejścia w
życie tej nowelizacji, OSP zobowiązany będzie do
przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia
kolejnego projektu zmiany Regulaminu.
Tym samym wszelkie zmiany dostosowawcze do
przepisów
wprowadzanych
lub
zmienionych
procedowaną nowelizacją ustawy, będą dokonane
w ww. trybie.

Niezbędne jest uzupełnienie
postanowień Regulaminu o opis
procedur w przypadku opóźnienia
w oddaniu do eksplotacji nowej
JRM wytwórczej skutkującego

W przypadku nowych jednostek mocy wytwórczych
Ustawa uwzględnia możliwość realizacji warunków
wskazanych w art. 52 ust. 2 po rozpoczęciu
pierwszego roku dostaw pod warunkiem zapłaty kary
wskazanej w art. 47 ust. 2 i pod warunkiem, że

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

10.

i

i

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 14.1.2.1 Regulaminu wskazując,
że dostawca mocy jest zobowiązany wykazać, że nowa
jednostka rynku mocy wytwórcza, którą dysponuje,
osiągnęła Operacyjny Kamień Milowy (OKM) nie
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11.

12.

brakiem możliwości spełnienia
warunków zapisanych w art. 52
ust. 2 Ustawy przed pierwszym
okresem dostaw wynikającym z
zawartej umowy mocowej, gdy
jednocześnie
jest
możliwe
zachowanie
terminów
wskazanych w art. 46 ust. 1 pkt 2.

opóźnienie nie jest większe niż wskazane w art. 46 ust.
1 pkt 2. Jednocześnie art. 52 ust. 2 wskazuje, że
dokumentacja opisana w tym ustępie jest
przedstawiana przed rozpoczęciem pierwszego roku
dostaw. Tam, gdzie jest to możliwe, rozwiązania
Regulaminu powinny stwarzać warunki formalne
umożliwiające nowej jednostce rynku mocy wytwórczej
zaraportowanie zrealizowania warunków wskazanych
w art. 52 ust. 2 w terminie innym niż przed
rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw.

później niż przed zakończeniem trzeciego roku dostaw
albo przed zakończeniem trwania umowy mocowej,
jeżeli została zawarta na mniej niż trzy lata. W związku
z powyższym dodano pkt. 14.1.2.17 oraz 23.26
Regulaminu oraz dostosowano odpowiednio treść
załącznika nr 14.8 do Regulaminu.
Zgodnie z nowym pkt. 14.1.2.17 doprecyzowano, że
nakłady inwestycyjne wskazywane w oświadczeniu
OKM mogą dotyczyć okresu od początku roku,
w którym odbyła się aukcja główna, w wyniku której
jednostka rynku mocy została objęta umową mocową,
do dnia złożenia oświadczenia OKM (z uwzględnieniem
regulacji szczególnej wskazanej w pkt. 23.26
Regulaminu). Oznacza to, że w przypadku nowej
jednostki rynku mocy wytwórczej, biorąc pod uwagę
maksymalny możliwy termin na złożenie oświadczenia
OKM, nakłady inwestycyjne wskazywane w tym
oświadczeniu mogą dotyczyć okresu do zakończenia
trzeciego roku dostaw.

Niezbędne jest wprowadzenie
rozwiązań
umożliwiających
odliczenie
związane
z
korzystaniem przez JRM z
systemów wsparcia, dla których
okresy rozliczeniowe są dłuższe
niż jeden miesiąc.

W systemach wsparcia OZE i CHP dozwolone i
powszechnie stosowane jest uzyskiwanie decyzji o
przyznaniu pomocy za okresy dłuższe niż 1 m-c. W
takim przypadku odpowiednie zasady Regulaminu i
wynikające z nich wzory muszą umożliwiać
odpowiednie przypisanie wielkości korekty mocy do
każdego z kilku miesięcy. W tym przypadku można
rozważyć zastosowanie metody proporcjonalnej
uzależnionej od miesiecznej produkcji energii, równe
rozłożenie na każdy z miesiecy lub inne rozwiązania

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Zasadnym
wydaje
się
zrezygnowania
z certyfikacji
ogólnej dla JRM, które zawarły
umowę mocową w wyniku aukcji

W przypadku JRM, które mają zawartą umowę
mocową w wyniku aukcji głównej zasadnym jest
zmniejszenie obowiązków, tj. zrezygnowania z
corocznej certyfikacji ogólnej.

Polskie
Górnictwo
Naftowe

i

i

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z przepisami ustawy, okresem rozliczeniowym
dot. wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku
mocowego jest miesiąc kalendarzowy. Z tego powodu,
przedstawienie przez dostawcę mocy informacji
o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu wsparcia
w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy,
zgodnie z zapisami Regulaminu, odbywa się w cyklach
miesięcznych, w związku z czym informacja powinna
dotyczyć przedmiotowego okresu rozliczeniowego.
Niezależnie od powyższego, dostawca mocy ma
możliwość ubiegania się o dłuższy niż 1 miesiąc okres
wsparcia z tytułu innych systemów wsparcia, jednakże
zgodnie z przepisami art. 63 ust. 3 ustawy
z dokumentów
przestawianych
OSP
musi
jednoznacznie wynikać informacja o przyznanych za
ten okres świadectwach pochodzenia lub otrzymanej
za ten okres premii.
Uwaga nieuwzględniona
Proponowana zmiana jest niezgodna z art. 11 ustawy.
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głównej na więcej niż 1 okres
dostaw.

Gazownictwo
S.A.

Konieczność
uwzględnienia
ubytków wynikajacych z poleceń
OSP i OSD przy rozliczeniu
wykonania testowego testowego
okresu zagrożenia.

Zgodnie z obecnymi postanowieniami regulaminu,
przy rozliczaniu testowego okresu nie uwzględnia się
ubytków wynikających z poleceć OSP i OSD. Ubytki te
powinnym zostać uwzględnione, gdyż wynikaja one z
przyczyn niezależnych od dostawcy mocy i nie
powinnym wpływać na negatywny wynik testowego
okresu zagrożenia.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

14.

Ujednolicenie
terminów
występujących
w
treści
regulaminu
poprzez
wprowadzenie do stosowania np.
terminów opartych wyłącznie o
dni robocze.

W obecnej treści regulaminu (np. pkt. 3.2.7 lub 4.1.17)
wielokrotnie w ramach jednego punktu regulaminu
pojawiają się dwa różne rozdzaje temrinów (dni
kalendarzowe roaz robocze) co w praktyce może
prowadzić do licznych niejasności. Proponujemy
ujednolicenie dokumentu poprzez wprowdzenie jednej
kategorii terminów opartych np. wyłącznie o dni
robocze.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Brak jest możliwości ujednolicenia wszystkich
stosowanych w Regulaminie terminów do dni
roboczych bądź kalendarzowych z uwagi na
różnorodność i specyfikę procesów rynku mocy. Część
stosowanych terminów
jest ściśle powiązana
z terminami stosowanymi w innych regulacjach
prawnych tj. w ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy.
Powyższe podyktowane jest również koniecznością
zapewnienia obsługi procesów rynku mocy przez PSE
S.A. i uczestników rynku mocy w sposób zapewniający
ich terminową realizację.

15.

Zmiana treści punktu 10.1.7. 1) i
2) "jedną jednostką fizyczną
redukcji zapotrzebowania o mocy
osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania równej wartości
mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację, albo grupą jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania, których łączna
moc
osiągalna
redukcji zapotrzebowania jest
równa wartości mocy wskazanej
we wniosku o certyfikację".

W przypadku agregacji jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania
nieprawdopodobnym
jest
zagregowanie wolumenu o dokładnej wartości mocy.
Zastapienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w procesie certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo
Systemu i poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając się do mitygacji ryzyka niewykonania
obowiązku w ramach Rynku Mocy.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w procesie certyfikacji skutkowałoby zwiększeniem
mocy osiągalnej jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji zapotrzebowania
planowana. Moc osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona w certyfikacie dopuszczającym jednostkę do
udziału w aukcji mocy lub rynku wtórnym. Ustawa nie
przewiduje możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu certyfikatu. Ponadto,

13.

i

Uwaga uwzględniona
Odstąpiono od zmiany polegającej na uwzględnianiu
ograniczeń wynikających z poleceń OSP i OSD
wyłącznie w zakresie zwolnienia z kary. Ponadto,
pozostawiono doprecyzowanie sposobu określania
wielkości ubytków w pkt. 16.6.12 oraz doprecyzowano
pkt. 16.8.2.1.
Dodatkowo uregulowano rozliczenie wykonania
testowego okresu zagrożenia w przypadku zgłoszenia
przez dostawcę mocy zastrzeżeń do danych
pomiarowo-rozliczeniowych, na podstawie których
OSP weryfikował wykonanie testowego okresu.
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Proponuje się zmianę zapisu w
sposób
pozwalający
na
zastąpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami fizycznymi lub jedną
jednostką
fizyczną
redukcji
zapotrzebowania o mocy nie
mniejszej niż moc wskazana we
wniosku o certyfikację.

art. 16 ust. 1 ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek fizycznych w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w
procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej mocy
grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.

16.

Określenie
moc
osiągalnej
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania jako wartości
szacowanej i tym samym nie
wiązania
sumy
tej
mocy
bezpośrednio
z
wielkością
przyjętego obowiązku mocowego
agregowanej jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania.

W związku ze specyfiką jednostek fizycznych
redukcyjnych zapotrzebowania, które mają większe
ograniczenia w dostawie obowiązku mocowego,
niezasadnym jest traktowanie ich we wnioskach tak jak
jednostek wytwórczych. Ograniczenia te istnieją
przede wszystkim w dziedzinie czasu, gdzie są
związane z profilem zużycia energii, od którego jest
wyznaczana wartość dostawy mocy. Profil ten jest
zmienny nie tylko w dobie ale również w zależności od
dnia tygodnia i pory roku. W związku z powyższym
podmiot agregujący zwiększa ilość jednostek
fizycznych w swojej jednostce w celu wykonania
obowiązku mocowego niezależnie od czasu jego
ogłoszenia. To działanie niestety nie jest zbieżne
choćby ze składanym wnioskiem o zastąpienie
jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, gdzie
suma wartości moc osiągalnych netto jednostek
fizycznych musi być równa zaciągniętej wielkości
obowiązku mocowego.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Moc
osiągalna
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania zdefiniowana jest przepisami ustawy.

17.

Umożliwienie
przenoszenia,
usuwania i dodawania jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania pomiędzy i w
jednostkach rynku mocy redukcji
zapotrzebowania.

Instalacje produkcyjne w odróżnieniu od instalacji
energetycznych charakteryzują się planowo dużo
krótszym okresem zwrotu, dodatkowo zmiany
koniunktury potrafią prowadzić do długotrwałych
przestojów to z kolei wpływa na dużo większą
dynamikę zmian w tego typu instalacjach.
Kontraktowanie obowiązku mocowego dla jednostek
redukcji zapotrzebowania w dłuższej perspektywie jest
obarczone niewspółmiernym do efektów ryzykiem.
Tego typy sytuacja również dotknęła energetykę, gdzie
konkurencja źródeł konwencjonalnych z OZE była
jednym z czynników uruchomienia rynku mocy. W
związku z powyższym umożliwienie dokonywania
zmian jednostek fizycznych w jednostkach rynku mocy

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Ustawa nie dopuszcza możliwości zmiany jednostek
fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy
po jej utworzeniu. Ponadto, zmiana konfiguracji
jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy
w trakcie okresu dostaw skutkowałaby unieważnieniem
potwierdzenia
przeprowadzenia
testu
redukcji
zapotrzebowania, na podstawie którego jednostka
rynku mocy uzyskała status potwierdzonej jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania.
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redukcji zapotrzebowania uruchomiło by to dodatkowy
potencjał mocy, co jest niezwykle istotne w kontekście
roku 2025.
18.

Wskazanie
w
Regulaminie
konkretnych
źródeł
danych
wykorzystywanych w rozliczeniu
wykonania obowiązku mocowego
przez jednostki uczestniczące w
centralnym bilansowaniu.

Sprecyzowana infomacja pozwoli na uniknięcie
błędów i nieporozumień w ramach tych procesów.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
W związku z trwającym procesem zmian zasad
funkcjonowania rynku bilansującego oraz możliwością
zmian tych zasad w przyszłości, aktualnie nie jest
możliwe wskazanie obowiązującego dokumentu oraz
konkretnych określonych w nim wielkości, które będą
odpowiednie na potrzeby związane z procesami rynku
mocy. Z tego powodu w Regulaminie konieczne jest
zachowanie opisów ogólnych, które będą mogły być
każdorazowo zastosowane, także po wejściu w życie
nowych regulacji dotyczących funkcjonowania rynku
bilansującego.

19.

Dodanie
dokładniejszych
wytcznych w kwestii klasyfikacji
jednostki
fizycznej
jako
uczestniczącej w centralnym
bilansowaniu
oraz
sposobu
wykonywania
obowiązku
mocowego.

Defninicja jednostki fizycznej jest obecna jedynie w
procesach Rynku Mocy i nie pokrywa się z definicją
jednostki wytwórczej oraz JWCD. W wyniku czego
otoczki bilansowe dla potrzeb Rynku Bilasnującego i
Rynku Mocy różnią się. Dlatego obecnie trudno jest
ocenić czy JF w skład której wchodzi JWCD powinna
być uznawana jako uczestnicząca w aktywnym
bilansowaniu i jest to warunek wystarczający czy też
konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.
Celem proponowanych zmian jest dostosowanie
procesów wykonywania obowiązku mocowego do
różnic występujących w definicjach tych jednostek.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona poprzez dodanie pkt. 16.2.24
i 16.2.25.

20.

Należy z uznaniem przyjąć
propozycje zmian dotyczące
wskazywania części okresów
wskazanych w Regulaminie jako
liczonych w dniach roboczych.
Proponujemy
wdrożenie
tej
reguły dla wszystkich terminów
wskazanych w Regulaminie.

Przyjęcie zasady, że wszystkie terminy dotyczą dni
roboczych uprości funkcjonowanie dostawców mocy i
pozwoli uniknąć sytuacji, gdy realizacja jakiegoś
obowiązku byłaby niemożliwa z powodu zbyt krótkiego
czasu jakie Regulamin przewiduje na podjęcie
wskazanych działań.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Brak jest możliwości ujednolicenia wszystkich
stosowanych w Regulaminie terminów do dni
roboczych bądź kalendarzowych z uwagi na
różnorodność i specyfikę procesów rynku mocy. Część
stosowanych terminów
jest ściśle powiązana
z terminami stosowanymi w innych regulacjach
prawnych tj. w ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy.
Powyższe podyktowane jest również koniecznością
zapewnienia obsługi procesów rynku mocy przez PSE
S.A. i uczestników rynku mocy w sposób zapewniający
ich terminową realizację.
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21.

Proponujemy,
żeby
obecnie
wprowadzane
zmiany
do
Regulaminu odnosiły się do treści
Ustawy
w
brzmieniu
obowiązującym
na
dzień
rozpoczęcia konsultacji. Biorąc
pod uwagę trwający proces
legislacyjny nowelizacji Ustawy
należy
przewidzieć
kolejną
korektę
Regulaminu
po
zakończeniu
procesu
legislacyjnego
w
ramach
nowelizacji Ustawy

W obecnej propozycji zmian Regulaminu pojawiły się
zapisy opierające się na wersji nowelizacji uRM przed
zakończeniem procesu legislacyjnego. Ponieważ
odpowiednie przepisy ustawy mogą ulec zmianie
zarówno w ramach dalszych prac rządowych jak też
parlamentarnych wprowadzanie opartych na nich
zapisów Regulaminu jest nieuzasadnione. Zapisy takie
powinny być proponowane po uchwaleniu ustawy i tym
samym być przedmiotem następnej aktualizacji
Regulaminu, która będzie i tak niezbędna ze względu
na nowe rozwiązania zawarte w nowelizacji Ustawy,
jeśli zostaną uchwalone.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Obecny Regulamin oraz proponowane zmiany nie są
sprzeczne z obowiązującą ustawą.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z procedowaną
nowelizacją ustawy, w terminie 45 dni od wejścia
w życie tej nowelizacji, OSP zobowiązany będzie do
przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia
kolejnego projektu zmiany Regulaminu.
Tym samym wszelkie zmiany dostosowawcze do
przepisów
wprowadzanych
lub
zmienionych
procedowaną nowelizacją ustawy, będą dokonane
w ww. trybie.

22.

Niezbędne jest uzupełnienie
zapisów Regulaminu o opis
procedur w przypadku opóźnienia
w oddaniu do eksploatacji nowej
JRM wytwórczej skutkującego
brakiem możliwości spełnienia
warunków zapisanych w art. 52
ust. 2 Ustawy przed pierwszym
okresem dostaw wynikającym z
zawartej umowy mocowej, gdy
jednocześnie
jest
możliwe
zachowanie
terminów
wskazanych w art. 46 ust. 1 p. 2.

W przypadku nowych jednostek mocy wytwórczych
Ustawa uwzględnia możliwość realizacji warunków
wskazanych w art. 52 ust. 2 po rozpoczęciu
pierwszego roku dostaw pod warunkiem zapłaty kary
wskazanej w art.. 47 ust. 2 i pod warunkiem , że
opóźnienie nie jest większe niż wskazane w art. 46
ust. 1 p 2). Jednocześnie zapisy art. 52 ust. 2 w sposób
formalny wskazują, że warunki opisane w tym ustępie
muszą być spełnione przed rozpoczęciem pierwszego
roku dostaw i nie wskazuje żadnych innych możliwych
terminów. Oczywista sprzeczność wynikająca z
jednoczesnego
stosowania
norm
zdania
wprowadzającego ust. 2 w art. 52 i wskazanych art. 47
ust. 2 i 46 ust. 1 p.2) nie powinna być dodatkowo
pogłębiana zapisami Regulaminu. Odmiennie, tam,
gdzie jest to możliwe, do czasu oczywistej
konieczności dokonania zmian w Ustawie rozwiązania
Regulaminu powinny stwarzać warunki formalne
umożliwiające nowej jednostce rynku mocy wytwórczej
zaraportowanie zrealizowania warunków wskazanych
w art. 52 ust. 2 w terminie innym niż przed
rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 14.1.2.1 Regulaminu wskazując,
że dostawca mocy jest zobowiązany wykazać, że nowa
jednostka rynku mocy wytwórcza, którą dysponuje,
osiągnęła Operacyjny Kamień Milowy (OKM) nie
później niż przed zakończeniem trzeciego roku dostaw
albo przed zakończeniem trwania umowy mocowej,
jeżeli została zawarta na mniej niż trzy lata. W związku
z powyższym dodano pkt. 14.1.2.17 oraz 23.26
Regulaminu oraz dostosowano odpowiednio treść
załącznika nr 14.8 do Regulaminu.
Zgodnie z nowym pkt. 14.1.2.17 doprecyzowano, że
nakłady inwestycyjne wskazywane w oświadczeniu
OKM mogą dotyczyć okresu od początku roku,
w którym odbyła się aukcja główna, w wyniku której
jednostka rynku mocy została objęta umową mocową,
do dnia złożenia oświadczenia OKM (z uwzględnieniem
regulacji szczególnej wskazanej w pkt. 23.26
Regulaminu). Oznacza to, że w przypadku nowej
jednostki rynku mocy wytwórczej, biorąc pod uwagę
maksymalny możliwy termin na złożenie oświadczenia
OKM, nakłady inwestycyjne wskazywane w tym
oświadczeniu mogą dotyczyć okresu do zakończenia
trzeciego roku dostaw.

23.

Należy dokonać zdefiniowania
pojęcia paliw kopalnych.

W treści Regulaminu następują odniesienia do pojęcia
"paliwo kopalne". Prawidłowe rozumienie tego terminu
jest związane z właściwym obliczaniem limitów emisji i
wolumenu emisji CO2 jednostek wytwórczych

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Pojęcie paliw kopalnych wykorzystywane jest
wyłącznie jako element definicji limitu emisji i wolumenu
emisji, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4
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pochodzących ze spalania poszczególnych paliw i
związane jest bezpośrednio z dopuszczeniem tych
jednostek wytwórczych do certyfikacji do aukcji
głównej i tym samym do udziału w Rynku Mocy.
Paliwa stałe posiadają swoją definicję w prawie.
Między innymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw wymieniono, jakie rodzaje paliw są
kwalifikowane jako paliwa stałe. Zalicza się do nich –
między innymi – węgiel kamienny i brunatny, produkty
w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki
węgla, a także biomasa pozyskana z drzew i krzewów
oraz biomasa roślinna z rolnictwa. Z kolei paliwo
kopalne nie posiada definicji legalnej, co oznacza, że
konieczne jest sięgnięcie do definicji słownikowych.
Wynika z nich, co do zasady, że za paliwo kopalne
uznać należałoby substancje powstałe ze związków
organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt
lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były
poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza
i uległy rozkładowi na: węgiel kamienny, węgiel
brunatny, ropę naftową, gaz ziemny oraz torf. Mając na
uwadze powyższe definicje, wydaje się, że np. paliwa
produkowanego z odpadów nie można traktować jako
stałego
paliwa
kopalnego.
Dodatkowo należy uwzględnić w tym względzie zapisy
art 6. ustawy prawo geologiczne i górnicze, w której
zdefiniowane są pojęcia "złoża kopaliny" oraz
"kopaliny wydobytej", mówiące wprost o skałach i
minerałach, których wydobycie może przynieść
korzyści ekonomiczne.
24.

Niezbędne jest wprowadzenie
rozwiązań
umożliwiających
odliczenie
związane
z
korzystaniem przez JRM z
systemów wsparcia, dla których
okresy rozliczeniowe są dłuższe
niż jeden miesiąc.

W systemach wsparcia OZE i CHP dozwolone jest i
powszechnie stosowane uzyskiwanie decyzji o
przyznaniu pomocy za okresy dłuższe niż 1 m-c. W
takim przypadku odpowiednie zasady Regulaminu i
wynikające z nich wzory muszą umożliwiać
odpowiednie przypisanie wielkości korekty mocy do
każdego z kilku miesięcy. W tym przypadku można
rozważyć zastosowanie metody proporcjonalnej
uzależnionej od miesięcznej produkcji energii, równe
rozłożenie na każdy z miesięcy lub inne rozwiązania

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158
z 14 czerwca 2019 r. str. 54). Pojęcia te zdefiniowane
są poprzez odwołanie do metod określania
jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, dla
danego paliwa, tak jak na potrzeby raportowania emisji
określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
(UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów
cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającym
rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. U. UE.
L 334 z dnia 31 grudnia 2018 r., str. 1). Wskazane
powyżej odwołanie w sposób jednoznaczny definiuje
sposób wyznaczania emisji pochodzącej z paliw
kopalnych.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Zgodnie z przepisami ustawy, okresem rozliczeniowym
dot. wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku
mocowego jest miesiąc kalendarzowy. Z tego powodu,
przedstawienie przez dostawcę mocy informacji
o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu wsparcia
w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy,
zgodnie z zapisami Regulaminu, odbywa się w cyklach
miesięcznych, w związku z czym informacja powinna
dotyczyć przedmiotowego okresu rozliczeniowego.
Niezależnie od powyższego, dostawca mocy ma
możliwość ubiegania się o dłuższy niż 1 miesiąc okres
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wsparcia z tytułu innych systemów wsparcia, jednakże
zgodnie z przepisami art. 63 ust. 3 ustawy
z dokumentów
przestawianych
OSP
musi
jednoznacznie wynikać informacja o przyznanych za
ten okres świadectwach pochodzenia lub otrzymanej
za ten okres premii.
25.

Zasadnym
wydaje
się
zrezygnowania
z certyfikacji
ogólnej dla JRM, które zawarły
umowę mocową w wyniku aukcji
głównej na więcej niż 1 okres
dostaw.

W przypadku JRM, które mają zawartą umowę
mocową w wyniku aukcji głównej zasadnym jest
zmniejszenie obowiązków, tj. zrezygnowania z
corocznej certyfikacji ogólnej.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Proponowana zmiana jest niezgodna z art. 11 ustawy.

26.

Sugerujemy
wprowadzenie
ujednolicenia stosowania pojęć w
calycm RRM - w następujący
sposób:
"dni
kalendarzowych"
dla
wszystkich operacji związanych z
rozliczeniami i "dni roboczych"
dla pozostałych.

Proponujemy ujednolicenie
uniknięcia niejasności

celu

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Brak jest możliwości ujednolicenia wszystkich
stosowanych w Regulaminie terminów do dni
roboczych bądź kalendarzowych z uwagi na
różnorodność i specyfikę procesów rynku mocy. Część
stosowanych terminów
jest ściśle powiązana
z terminami stosowanymi w innych regulacjach
prawnych tj. w ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy.
Powyższe podyktowane jest również koniecznością
zapewnienia obsługi procesów rynku mocy przez PSE
S.A. i uczestników rynku mocy w sposób zapewniający
ich terminową realizację.

27.

Należy rozważyć zmianę zapisów
regulaminu
mającą na celu
doprowadzenie do skrócenia
terminu udostępnienia dostawcy
infomacji o wynikach testowego
okresu zagrożenia. Zgodnie z
zapisem
punktu
16.8.2.2
Regulaminu
OSP
informuje
Dostawcę
o
pozytywnym
przejściu testu przez JRM nie
później
niż
10go
dnia
następnego
miesiąca.
Jednocześnie zapisy art. 48 uRM
przewidują ,że transakcji na rynku
wtórnym nie mogą zawierać JRM,

Gdy sytuacja jest jednoznaczna, tzn. wytwórca nie
przeszedł testu,gdyż nastąpiła awaria lub znaczący
ubytek mocy, wówczas zgłasza - po usunięciu awarii
- gotowość do wykonania ponownego testu w PURM
i może ponownie zawierać transakcje, a jego sytuacja
jest dla wszystkich uczestników rynku czytelna.
Jeśli test, którego zaliczenia Dostawca nie jest
pewien, odbył się np. pierwszego dnia miesiąca to
wytwórca przez blisko 40 dni nie posiada wiedzy o
teście.
Zatem do czasu przekazania przez OSP
wyniku, JRM nie ma prawa do przejęcia na rynku
wtórnym lub w realokacji dodatkowego OM. To w
konsekwencji, w nieuzasadniony sposób ograniczy
liczbę podmiotów na rynku ,które będą mogły w danym
czasie przenosić OM, w systemie PURM jednostka

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, jednostka
rynku mocy, która zakończyła testowy okres
zagrożenia z wynikiem negatywnym, nie może
uczestniczyć w obrocie wtórnym obowiązkiem
mocowym do dnia dokonania zgłoszenia gotowości do
wykonania obowiązku mocowego. Do czasu
ogłoszenia wyniku testowego okresu zagrożenia,
jednostka może uczestniczyć w rynku wtórnym.

podejścia

w
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które zakończyły test z wynikiem
negatywnych. Biorąc pod uwagę
fakt, iż test musi zostać wykonany
dla pełnej wartości OM w danym
okresie, może zaistnieć sytuacja
w której Dostawca nie jest
pewien, czy test został zaliczony.

bez potwierdzenia wykonania testu będzie figurować
jako niedostępna.

28.

Rozważyć
zmianę zapisów
reg.RM , w taki sposób ,aby
możliwe
było
zgłaszanie
transakcji
w
rejestrze
z
wyprzedzeniem
dobowym w
rozumieniu "doby zagrożenia" -tj.
w godz. 7:00 do 22:00 Zgodnie z
uRM transakcje muszą zostać
zgłoszone do rejestru najpóźniej
na dobę przed rozpoczęciem
okresu,którego dotyczą

Przy obecnych zapisach regulaminu
transakcja
uprawomocnia się w konkretnej godzinie (okres
ew.zagrożenia brakiem OM wynosi max.( 24 - 8=16)).
Natomiast przy określeniu doby w rozumieniu „doby
zagrożenia”- tj. w godzinach od 7:00 do
22:00,transakcja uprawomocniłaby się już od 7:00 dnia
następnego. Czyli faktyczny brak OM i tym samym
zagrożenie byłby krótszy !

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

29.

12.9. OSP weryfikuje przekazane
zgłoszenie transakcji pod kątem
spełnienia warunków, o których
mowa w art. 48 ust. 2 ustawy oraz
sprawdza
czy
osoby
potwierdzające transakcję były
właściwie
umocowane
do
reprezentowania
dostawców
mocy.

Doprecyzowanie zapisów w
rozbieżności interpretacyjnych.

uniknięcia

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Regulamin RM powinien przewidywać możliwość
złożenia OKM, w sytuacji, kiedy mamy opóźnienie w
realizacji inwestycji (za które dostawca mocy będzie
placił karę zgodnie z zapisami Ustawy RM (art. 47) po
wymagalnym terminie. Zapis "pozostawia się bez
rozpoznania" może wskazywać na interpretację
wykluczającą jego złożenie w terminie późniejszym.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

celu

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga niezgodna z przepisami art. 48 ust. 2 pkt. 3
ustawy (uwaga dotyczy zmiany ustawy, a nie
Regulaminu). Brak w ustawie definicji doby zagrożenia.

Uwaga uwzględniona w zmienionej redakcji

Postulujemy o odniesienie się
bezpośrednio do zapisu o
pełnomocnictwie 4.3 w celu
uniknięcia
rozbieżności
interpretacyjnych.
30.

14.1.2.8 Dostawca mocy jest
zobowiązany
złożyć
oświadczenie OKM nie później
niż w terminie wskazanym w pkt.
14.1.2.1. Oświadczenie złożone
przez dostawcę mocy po tym
terminie, pozostawia się bez

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 14.1.2.1.
Uwzględniając powyższe, w przypadku oświadczeń
OKM składanych w odniesieniu do nowej jednostki
rynku mocy wytwórczej, status „bez rozpoznania”
otrzymają oświadczenia, które zostaną złożone po
terminie wskazanym w pkt. 14.1.2.1 (maksymalnie po
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zakończeniu trzeciego roku dostaw, w przypadku gdy
umowa mocowa została zawarta na nie mniej niż 3
okresy dostaw).

rozpoznania,
ze
skutkiem
określonym w pkt. 14.1.2.15.
W
regulaminie
należy
przewidzieć możliwość złożenia
OKM w terminie późniejszym przy
uwzględnieniu
odpowiedniego
poziomu kar zgodnie z 17.2.4.
31.

Wnioskujemy o odstąpienie od
proponowanych zmian w punkcie
16.2.12 regulaminu Rynku Mocy.

Wymaganie aby liczniki generatorowe zostały
zrównane do klasy dokładności skojarzonego licznika
w torze wyprowadzenia mocy, w sytuacji gdy klasy
licznników są różne, wymaga odpowiedniego
zaharmongramowania pracy JWCD. W związku z
relatywnie krótkim czasem na realizację zadania (do
01.01.2021)
może
to
być
niemożliwe
do
skoordynowania i wykonania. Ponad to prowadzenie
ruchy w oparciu o pomiary brutto w myśl
nadciągających zmian w Rynku Energii będzie się
odbywało tylko do końca 2021.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Zrezygnowano z proponowanych zmian.

32.

Doprecyzowanie co oznacza
wartość Pwykh w punkcie 16.2.7 i
kolejnych i w jaki sposób jest
wyznaczana. Czy jest to wartość
liczników z toru wyprowadzenia
mocy danej jednostki fizycznej - w
takim wypadku, jak należy to
interpretować
w
kontekście
punktu 16.2.9 i wielkości brutto.
Jeżeli nie jest to wielkość
pozyskiwana z licznika z toru
wyprowadzenia mocy, jakie jest
źródło danych dla tego parametru
(np.: wartość z dokumentu
DGPPO, RHER) do wyliczenia
PDNWh

Doprecyzowanie w celu jednoznacznego wskazania
źródła danych i poprawnego wyznaczenia mocy
dyspozycyjnej JWCD.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
W pkt. 16.2.7 Regulaminu doprecyzowano sposób
wyznaczania wielkości 𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ .

33.

16.2.7.
Doprecyzowanie
(wskazanie nazwy dokumentu z
WIRE)
źródła
danych
wymaganych
do
obliczenia
wielkości mocy POSWh oraz
doprecyzowanie
co oznacza

Doprecyzowanie
wartości mocy

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Doprecyzowano definicję wielkości POSWh.

w

celu

poprawnego

ustalenia
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średnia w opisie tej wielkości
(które
wartości
mają
być
uśredniane)
34.

16.2.8 W przypadku elektrowni
szczytowo-pompowych (ESP), a
bardziej ogólnie: magazynów
energii
polegających
mechanizmowi
centralnego
dysponowania
przez
OSP,
rozliczenie wykonania OM przez
OSP powinno uwzględniać wpływ
poleceń ruchowych wydawanych
przez
OSP
na
zmianę
naładowania magazynu energii
(zbiornika), który zasila ESP.
Zmiana stanu zbiornika i poziomu
generacji
z powodu pracy
wymuszonej przez OSP nie
powinna obniżać wykonania OM.
1. Proponujemy, by punktem
odniesienia
służącym
do
weryfikacji wykonania OM przez
ESP
był
stan
magazynu
(zbiornika) zasilającego ESP na
początku
każdej
godziny
rozpoczynającej ogłoszony OZ,
wynikający z różnicy pomiędzy
stanem zbiornika na określoną
godzinę (punkt referencyjny)
pomniejszony o ilości dostaw
energii z tytułu umów sprzedaży
(zakupu) oraz wykorzystanych
przez
operatora
ofert
bilansowania
w
ramach
swobodnych
przyrostów
generacji. W wyliczeniu tego
stanu pomijany powinien być
wpływ pracy wymuszonej przez
OSP.
2.
Analogicznie
jak
dla
pozostałych
JWCD,
poziom
dyspozycyjności poszczególnych

Zaproponowane
w
karcie
aktualizacji
RRM
rozwiązanie nie uwzględnia wpływu wymuszonej przez
OSP generacji / wymuszonego przez OSP
ograniczenia
pompowania
na
zredukowanie
możliwości wykorzystania jednostki przez wytwórcę do
celów
rynku
mocy.
Wymuszona przez OSP generacja (lub ograniczone
ładowanie) w godzinach nie tylko od momentu
ogłoszenia OZ, ale również poprzedzających ten okres
8 godzin przed OZ, powoduje ograniczenie możliwości
wykonania OZ w sposób niezależny od Wytwórcy.
Rozładowanie magazynu przez OSP lub brak
możliwości naładowania magazynu wynikający z
poleceń OSP nie powinien mieć wpływu na obniżenie
wykonania OM.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Dodano
postanowienia
(pkt.
16.2.8-16.2.18
Regulaminu)
dotyczące
rozliczenia
wykonania
obowiązku mocowego przez jednostkę fizyczną
wytwórczą będącą magazynem energii.

Strona 16 z 113

JRM w magazynach stanowić
powinny oferty złożone dla danej
godziny w ramach mechanizmu
centralnego dysponowania, a
OSP - tak samo jak dla innych
jednostek - powinien uwzględniać
ubytki
mocy
takich
JRM.
3. Jako punkt referencyjny do
wyliczenia zmian stanu zbiornika
na
początek
godziny
z
ogłoszonym
OZ,
należałoby
wskazać
okres
na
tyle
poprzedzający
godzinę
rozpoczęcia OZ, by wytwórca
mógł w tym czasie w typowym
dobowym
cyklu
ładowania
wykorzystać możliwości rynkowe
w zakresie uzupełnienia stanu
zbiornika
po
generacji
wymuszonej przez OSP. Biorąc
pod uwagę godziny, dla których
mogą
być
ogłaszane
OZ,
sezonowość dobową, koszty
zamawiania mocy u OSD/OSP,
jak również specyfikę ESP,
wydaje się, że taki punkt
referencyjny
powinien
być
godziną nie późniejszą niż
poczatek trzeciej doby przed
dobą
z
ogłoszonym
OZ.
4.
Ze
względu
na
wykorzystywania
(współdzielenia)
jednego
zbiornika przez n hydrozespołów,
rozwiązanie
powinno
uwzględniac
również
proprcjonalne wykonanie SOM
przez
wszystkie
JRM
w
przypadku braku
wykonania
częsci OM (również przy wielu
kolejnych okresach zagrożenia).
5. W przypadku , kiedy w ESP nie
wszystkie
hydrozespoły
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odwracalne (pompo – turbiny) są
dyspozycyjne,
zmienia
się
czasowa
charakterystyka
ładowania magazynu. W takim
przypadku
powinna
być
możliwość
zmiany
tej
charakterystyki
na
okres
niedyspozycyjności
hydrozespołu.
35.

36.

16.8.2.1. Wynik testowego okresu
zagrożenia uważa się za:
1) pozytywny – jeżeli dostarczona
moc, wyznaczona zgodnie z pkt.
16.4.7
albo
16.4.2,
przez
jednostkę rynku mocy jest nie
mniejsza od wielkości obowiązku
mocowego
(...)
Należy dodać odwołanie do
16.2.2. W aktualnym brzmieniu
JWCD musiałyby produkować, a
nie
wykonywać
polecenia
operatora w trakcie TOZ.
17.1.3.1.
Dostawca mocy
wystawia OSP fakturę, o której
mowa w pkt. 17.1.2.4, odrębnie w
odniesieniu do każdej jednostki
rynku mocy, z terminem płatności
21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania jej za pośrednictwem
rejestru
przez
OSP.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja jest niezgodna z art. 67 ust. 6 ustawy.

Prośba o doprecyzowanie.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.3.1.

Doprecyzowanie zakresu informacji przekazywanych
do OSP dotyczących wsparcia z innych systemów
(celem obliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem

Towarzystwo
Gospodarcze

Uwaga uwzględniona w części
Sposób przekazywania informacji, zaplanowany jako
dwuetapowy, został doprecyzowany w treści

Doprecyzowanie zapisów. W obecnej formie zapisu
jednostki JWCD w czasie trwania TOZ zobligowane są
do pracy, a nie do wykonywania poleceń operatora.
Jednocześnie - to Operator a nie Wytwórca decyzuje
o
poziomie
produkcji
JWCD.
Z zaproponowanej treści nie wynika jednoznacznie jak
rozumieć sposób wykonywania obowiązku mocowego
dla poszczególnych grup uczestników rynku mocy.
Celem doprecyzowania, należałoby dopisać z
uwzględnieniem zapisów 16.2.2.

Prośba o doprecyzowanie czy
termin płatności 21 dni odnosi się
również do korekt? Jeśli nie, to
brak jest wskazanego terminu
płatności. Wpisany odnośnik nie
wskazuje pkt. 17.1.2.8
37.

17.1.4.2
Prośba
o
deprecyzowanie sytuacji w której,
w treminie przedstawionym w
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38.

regulaminie
(do
5.
dnia
następnego miesiąca) dostawca
mocy nie będzie posiadał
informacji
nt.
przyznanego
jednostce
wsparcia
w
szczególności,
jeżeli
okresy
rozliczeniowe innych systemów
wsparcia są różne od 1 miesiąca.
Dodatkowo
prośba
o
doprecyzowanie
zakresu
informacji,
która
ma
być
przedstawiona, tj. dokładanego
zakresu danych oraz koniecznych
dokumentów poświadczających
wymaganych przez OSP.

kumulacji), w tym: terminów, szczegółowości danych
oraz dokonywania ewentualnej korekty danych.

Polskie
Elektrownie

Regulaminu poprzez określenie, że w terminie 5 dni
kalendarzowych
po
zakończeniu
okresu
rozliczeniowego wymagane jest przekazanie informacji
o zamiarze/braku zamiaru wnioskowania o przyznanie
wsparcia, natomiast informacja o
wysokości
ewentualnego wsparcia musi zostać dostarczona
niezwłocznie po jej pozyskaniu. W ramach
uzupełnienia, zmieniono treść pkt. 17.1.4.4.
W celu wyznaczenia wysokości wynagrodzenia,
niezbędna jest informacja o otrzymywaniu albo
nieotrzymywaniu wsparcia w ramach systemów
wsparcia innych niż rynek mocy, w związku z czym
w pkt. 17.1.4.3 dodano zapis informujący o możliwości
przesunięcia terminu wyznaczenia wynagrodzenia na
skutek opóźnień w przekazaniu tej informacji.

17.3.4.2.
Dostawca
mocy
wystawia OSP fakturę, o której
mowa w pkt. 17.3.3.1, z terminem
płatności 21 dni kalendarzowych
od otrzymania od OSP informacji,
o której mowa w art. 66 ust. 6
ustawy.

Prośba o doprecyzowanie., zapis jak w treści uwagi

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.3.4.2. Termin płatności
należności, o których mowa w pkt. 17.1.5.1, określony
jest w pkt. 17.1.5.10.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Ze względu na terminowość i konieczność utrzymania
ciągłości procesu rozliczeń na rynku mocy, zwłaszcza
przy przekazywaniu pisemnej dyspozycji do Zarządcy
Rozliczeń, przedmiotowa zmiana nie jest możliwa.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Wyjaśnienie
Wszelkie operacje matematyczne dokonywane są na
liczbach, których precyzja wynosi 10 miejsc po
przecinku. Końcowe wyniki działań dotyczące:
– skorygowanego obowiązku mocowego, wykonania
skorygowanego obowiązku mocowego - zaokrąglane
są z dokładnością do tysięcznej części MW,

Prośba o doprecyzowanie w pkt.
17.1.5.1 terminu płatności dla
faktury korygującej wskazanej w
pkt. 17.3.3.5
39.

Proponujemy
ujednolicenie
terminów płatności dla wszystkich
korekt do 14 dni kalendarzowych
od daty od daty wystawienia FV

Wskazanie terminu płatności korekt
ujednolicenia i doprecyzowania procesu.

40.

Prośba o wskazanie informacji w
jaki sposób zaokrąglane są
wyliczane wielkości (np. dla
wskaźników netto / brutto) w
następujących
punktach:
16.1.1 – iloraz argumentu funkcji
min
16.2.9 oraz 16.2.11 – iloraz we
wzorze
na
wyznaczenie

Prośba o doprecyzowanie informacji.

w

celu
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współczynnika
WBNh
16.2.14 – iloraz argumentu funkcji
max, we wzorze na wyznaczanie
WSOMi
16.4.8 oraz 16.4.9 – ilorazy
poszczególnych składników we
wzorze na wyznaczanie PPh
17.1.4.1 - ilorazy argumentu
funkcji max we wzorze na
wyznaczanie Wm oraz ilorazy na
wyznaczanie współczynników A,
WNBmr
17.1.8.3 - ilorazy argumentu
funkcji max we wzorze na
wyznaczanie
Com’
17.3.2.1 - ilorazy poszczególnych
składników we wzorze na
wyznaczanie Pr

– kwot wynagrodzenia, premii i kar - zaokrąglane są
z dokładnością do grosza,
z zastrzeżeniem przypadków, gdy zapisy regulaminu
stanowią inaczej.

41.

Dodanie
punktu
ogólnego
wskazującego, które wielkości
wyznaczane z wykorzystaniem
pomiarów z liczników są saldem
kierunków poboru i oddawania
wraz ze wskazaniem metody
saldowania (CO - CP) czy (CP CO),
a
które
wielkości
wykorzystują konkretny kierunek
przepływu
energii,
mocy
mierzony przez licznik.np.: czy
wszystkie wielkości w pkt: 16.4.8.
lub .16.2.9 są saldami pomiarów.

Doprecyzowanie w celu jednoznacznego obliczenia
współczynników WSOM.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Dodano pkt. 16.2.20 doprecyzowujący pojęcie ilości
energii elektrycznej zmierzonej w punkcie pomiarowym
w godzinie h.

42.

Czy operator będzie publikował w
określonym miejscu informację o
ograniczeniach
sieciowych,
wynikającaych z poleceń OSP lub
OSD zgodnie z pkt. 16.6
Regulaminu.

Prośba o doprecyzowanie miejsca publikacji

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Wyjaśnienie
Informacje o ograniczeniach sieciowych wynikających
z poleceń OSP i OSD przekazywane są bezpośrednio
w odniesieniu do jednostek w trybach i na zasadach
właściwych
dla
danej
sieci
(przesyłowej/dystrybucyjnej). Mając to na uwadze
nie przewiduje się odrębnej publikacji tych informacji
w odniesieniu do poszczególnych jednostek.
Informacje
dotyczące
łącznej
wielkości
niedyspozycyjności wynikających ze zdarzeń, o których
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mowa w pkt. 16.6 Regulaminu, publikowane są zgodnie
z pkt. 16.3.1.1.
43.

Uwaga ogólna do PURM dodanie
funkcjonalności
prezentacji w trybie codziennym
wartości WSOM dla nJWCD oraz
obliczoną moc dyspozycyjną
netto jednostki fizycznej dla
JWCD

Funkcjonalność ta będzie pomocna dla dostawców
mocy w weryfikacji wykonania obowiązków mocowych
co pozwoli na szybszą reakcję oraz zminimalizuje
proces reklamacji.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Wyjaśnienie
Brak jest podstaw prawnych do nałożenia na OSP
dodatkowych obowiązków dot. weryfikacji wykonania
obowiązków mocowych przez poszczególne jednostki
rynku mocy dla godzin innych niż przypadające na
okres zagrożenia lub testowy okres zagrożenia.
Niezależnie od powyższego, wraz z rozwojem
systemów IT po stronie OSP i OSD, nie wyklucza się
możliwości
realizacji
takich
funkcjonalności
w przyszłości w celach informacyjnych.

44.

Zmiana treści punktu 10.1.7. 1) i
2) "jedną jednostką fizyczną
redukcji zapotrzebowania o mocy
osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania równej wartości
mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację, albo grupą jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania, których łączna
moc
osiągalna
redukcji zapotrzebowania jest
równa wartości mocy wskazanej
we wniosku o certyfikację".
Proponuje się zmianę zapisu w
sposób
pozwalający
na
zastąpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami fizycznymi lub jedną
jednostką
fizyczną
redukcji
zapotrzebowania o mocy nie
mniejszej niż moc wskazana we
wniosku o certyfikację.

W przypadku agregacji jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania
nieprawdopodobnym
jest
zagregowanie wolumenu o dokładnej wartości mocy.
Zastapienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w procesie certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo
Systemu i poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając się do mitygacji ryzyka niewykonania
obowiązku w ramach Rynku Mocy.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w procesie certyfikacji skutkowałoby zwiększeniem
mocy osiągalnej jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji zapotrzebowania
planowana. Moc osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona w certyfikacie dopuszczającym jednostkę do
udziału w aukcji mocy lub rynku wtórnym. Ustawa nie
przewiduje możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu certyfikatu. Ponadto,
art. 16 ust. 1 ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek fizycznych w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi
redukcji
zapotrzebowania o mocy większej niż moc określona
w
procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej mocy
grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.

45.

Określenie
moc
osiągalnej
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania jako wartości
szacowanej i tym samym nie
wiązania
sumy
tej
mocy
bezpośrednio
z
wielkością

W związku ze specyfiką jednostek fizycznych
redukcyjnych zapotrzebowania, które mają większe
ograniczenia w dostawie obowiązku mocowego,
niezasadnym jest traktowanie ich we wnioskach tak jak
jednostek wytwórczych. Ograniczenia te istnieją
przede wszystkim w dziedzinie czasu, gdzie są

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Moc
osiągalna
jednostki
fizycznej
redukcji
zapotrzebowania zdefiniowana jest przepisami ustawy.
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46.

przyjętego obowiązku mocowego
agregowanej jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania.

związane z profilem zużycia energii, od którego jest
wyznaczana wartość dostawy mocy. Profil ten jest
zmienny nie tylko w dobie ale również w zależności od
dnia tygodnia i pory roku. W związku z powyższym
podmiot agregujący zwiększa ilość jednostek
fizycznych w swojej jednostce w celu wykonania
obowiązku mocowego niezależnie od czasu jego
ogłoszenia. To działanie niestety nie jest zbieżne
choćby ze składanym wnioskiem o zastąpienie
jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, gdzie
suma wartości moc osiągalnych netto jednostek
fizycznych musi być nie mniejsza od zaciągniętej
wielkości obowiązku mocowego. W uwagach
szczegółowych jest propozycja zmian w punktach
10.1.7 1) i 2).

Umożliwienie
przenoszenia,
usuwania i dodawania jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania pomiędzy i w
jednostkach rynku mocy redukcji
zapotrzebowania.

Instalacje produkcyjne w odróżnieniu od instalacji
energetycznych charakteryzują się planowo dużo
krótszym okresem zwrotu, dodatkowo zmiany
koniunktury potrafią prowadzić do długotrwałych
przestojów to z kolei wpływa na dużo większą
dynamikę zmian w tego typu instalacjach.
Kontraktowanie obowiązku mocowego dla jednostek
redukcji zapotrzebowania w dłuższej perspektywie jest
obarczone niewspółmiernym do efektów ryzykiem.
Tego typy sytuacja również dotknęła energetykę, gdzie
konkurencja źródeł konwencjonalnych z OZE była
jednym z czynników uruchomienia rynku mocy. W
związku z powyższym umożliwienie dokonywania
zmian jednostek fizycznych w jednostkach rynku mocy
redukcji zapotrzebowania uruchomiło by to dodatkowy
potencjał mocy, co jest niezwykle istotne w kontekście
roku 2025.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Ustawa nie dopuszcza możliwości zmiany jednostek
fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy
po jej utworzeniu. Ponadto, zmiana konfiguracji
jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy
w trakcie okresu dostaw skutkowałaby unieważnieniem
potwierdzenia
przeprowadzenia
testu
redukcji
zapotrzebowania, na podstawie którego jednostka
rynku mocy uzyskała status potwierdzonej jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania.
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3.2. Uwagi szczegółowe
Pkt
Regulaminu
lub nr
załącznika1

Proponowane brzmienie

Uzasadnienie

1.

3.1.10. wiersz
2 tabeli

31 dni kalendarzowych od daty
rozpoczęcia danej certyfikacji ogólnej

Mając na uwadze wydłużenie
do 10 dni
roboczych terminu na składanie wniosków o
wpis do rejestru (wiersz 1 tabeli), proponujemy
jednoczesne wydłużenie terminu na dokonanie
weryfikacji
przez
OSDp,
do
31
dni
kalendarzowych. W konsekwencji czas na
realizację zadań OSDp pozostanie w praktyce
niezmieniony. Jest to istotne z uwagi na ilość i
czasochłonność zadań po stronie OSDp
związanych
z
procesem
weryfikacji.
Jednocześnie należy spodziewać się, że ilość
wniosków o wpis do rejestru będzie ulegała
corocznie
zwiększeniu
(nowe
jednostki
wytwórcze zobligowane do dokonania wpisu,
większa
ilość
jednostek
redukcji
zapotrzebowania),
a
tym
samym
czasochłonność zadań OSDp również ulegnie
zwiększeniu. Ponadto powyższa zmiana nie
będzie miała istotnego wpływu na cały proces
certyfikacji ogólnej, gdyż zgodnie z art. 3 ust.2
ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o rynku mocy
certyfikacja ogólna kończy się nie później niż w
10. tygodniu roku.

ENEA Operator
Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

2.

16.2.10.

W przypadku jednostki fizycznej
wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2
podpunkt 1), jeżeli OSP nie posiada
bezpośredniego dostępu do danych
pomiarowych dotyczących ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów
(EBhi),
na
potrzeby
wyznaczania współczynnika WBNh,
właściciel jednostki fizycznej udostępnia
OSP
godzinowe
ilości
energii

W przypadku jednostek wytwórczych, o których
mowa w pkt. 16.2.2 pkt. 1) (jednostki fizyczne
uczestniczące aktywnie w bilansowaniu KSE w
ramach
mechanizmu
centralnego
bilansowania), OSP powinien samodzielnie
pozyskiwać, bez pośrednictwa OSDp, dane
pomiarowe dotyczące ilości energii elektrycznej
mierzonej na zaciskach generatorów. Ponadto w
przypadku, gdy operator nie ma bezpośredniego
dostępu do tych danych, to niemożliwa lub

ENEA Operator
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Przekazywanie wszystkich danych
pomiarowych, również ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów,
powinno
być
realizowane w sposób jednolity,
zgodnie z pkt. 18.1.1 podpunkt 3).
W przypadku lokalizacji jednostki
w sieci OSD, dane powinny być
przekazywane przez właściwego

Lp.

1

Pomiot
zgłaszający
uwagę

Stanowisko PSE S.A.

zgodnie z numeracją uwzględniającą zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji
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elektrycznej zmierzone na zaciskach
generatorów EBhi, na warunkach
uzgodnionych z OSP.

wysoce
utrudniona
będzie
realizacja
obowiązków określonych w pkt. 18.4., tj.
przekazywanie tych danych w trybie dobowym.
Jednocześnie OSP może być już w posiadaniu
tych danych w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania, na podstawie zapisów Warunków
Dotyczących Bilansowania.

OSDp. W przypadku jednostek
przyłączonych do sieci OSP – dane
będą pozyskiwane bezpośrednio
przez OSP.

3.

18.2.2.

OSDp z wykorzystaniem rejestru
dokonują weryfikacji, o której mowa w
pkt. 6.3.3.3 w terminie 31 dni
kalendarzowych od daty rozpoczęcia
danej certyfikacji ogólnej, po uprzednim
pozyskaniu informacji od właściwych
OSDn.

W związku ze zmianą w pkt. 3.1.10 pkt 2
terminu składania wniosków o wpis do rejestru
w ramach certyfikacji ogólnej z 10 dni
kalendarzowych na 10 dni roboczych,
wnioskujemy o wydłużenie terminu na
weryfikacje wniosków przez OSDp z 28 do 31
dni kalendarzowych od rozpoczęcia certyfikacji
ogólnej.

ENEA Operator
Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

4.

18.4.1.

Proponujemy usunąć pkt. 2), tj.
przywrócić dotychczasowe brzmienie
pkt. 18.4.1.

Uzasadnienie jak do uwagi odnoszącej się do
treści pkt. 16.2.10.

ENEA Operator
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Przekazywanie wszystkich danych
pomiarowych, również ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów,
powinno
być
realizowane w sposób jednolity,
zgodnie z pkt. 18.1.1 podpunkt 3).
W przypadku lokalizacji jednostki
w sieci OSD, dane powinny być
przekazywane przez właściwego
OSDp. W przypadku jednostek
przyłączonych do sieci OSP – dane
będą pozyskiwane bezpośrednio
przez OSP.

5.

18.5.2.

Jeżeli dane pomiarowo-rozliczeniowe
dotyczące jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania wchodzących w skład
jednostki
rynku
mocy
redukcji
zapotrzebowania,
dla
której przeprowadzany jest test redukcji
zapotrzebowania, nie są przekazywane
w trybie i na zasadach opisanych w pkt.
18.4, OSDp udostępniają właściwe
dane na wniosek OSP, w formie
uzgodnionej
w
trybie
roboczym
pomiędzy OSP a danym OSDp, nie

Proponujemy
wydłużenie
maksymalnego
terminu na przekazywanie przez OSDp danych
pomiarowo-rozliczeniowych z 5 dni roboczych
do 10 dni roboczych. Zaproponowany termin
odpowiada obowiązującemu terminowi (14 dni
kalendarzowych) określonemu w Regulaminie
Rynku Mocy. Uważamy za zasadne zachowanie
obowiązujących zasad, co pozwoli OSDp
zachować
należytą
staranność,
a
w
szczególności
właściwie
zweryfikować
udostępniane dane. Jednocześnie należy mieć
na uwadze, że w tym terminie może być również

ENEA Operator
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z krótkim okresem na obsługę
i weryfikację wyniku testu redukcji
zapotrzebowania.

Strona 24 z 113

później jednak niż w terminie 10 dni
roboczych od chwili wystąpienia o
udostępnienie danych pomiaroworozliczeniowych.

konieczność pozyskania przez OSDp danych
pomiarowo-rozliczeniowych od OSDn (jeśli
jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania
jest przyłączona do sieci OSDn).

6.

18.7.2.

Jeżeli dane pomiarowo-rozliczeniowe
dotyczące
jednostek
fizycznych
wytwórczych wchodzących w skład
jednostek rynku mocy wytwórczych, dla
których
weryfikowane
jest
oświadczenie
potwierdzające
dostarczenie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt 3), nie są przekazywane w
trybie i na zasadach opisanych w pkt.
18.4, OSDp udostępniają właściwe
dane
na
wniosek
OSP,
w formie uzgodnionej w trybie roboczym
pomiędzy OSP a danym OSDp, nie
później jednak niż w terminie 10 dni
roboczych od chwili wystąpienia o
udostępnienie
danych
pomiaroworozliczeniowych.

Proponujemy
wydłużenie
maksymalnego
terminu na przekazywanie przez OSDp danych
pomiarowo-rozliczeniowych z 5 dni roboczych
do 10 dni roboczych. Zaproponowany termin jest
tożsamy z propozycją zmiany terminu w
odniesieniu do treści pkt. 18.5.2. Uważamy za
zasadne wydłużenie maksymalnego terminu, co
pozwoli OSDp zachować należytą staranność, a
w szczególności właściwie zweryfikować
udostępniane dane. Jednocześnie należy mieć
na uwadze, że w tym terminie może być również
konieczność pozyskania przez OSDp danych
pomiarowo-rozliczeniowych od OSDn (jeśli
jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania
jest przyłączona do sieci OSDn).

ENEA Operator
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z 14-dniowym
okresem
na
weryfikację
oświadczenia
OKM
zawierającego m.in. oświadczenie
potwierdzające dostarczenie mocy
do systemu przez jednostkę rynku
mocy.

7.

4.1.6

Proponowana zmiana punktu 4.1.6 :
4.1.6. Użytkownika rejestru uznaje się
za uprawnionego do reprezentowania
podmiotu (osoby), w imieniu którego
występuje, jeżeli:1) działa we własnym
imieniu
lub
2)
wykazał
swoje
umocowanie,
składając
dokument
pełnomocnictwa sporządzony zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr
4.3 do regulaminu, podpisany przez
podmiot reprezentowany będący osobą
fizycznąalbo w imieniu podmiotu
reprezentowanego
przez
osoby
wpisane do właściwego rejestru jako
uprawnione do reprezentowania tego
podmiotu
oraz
pełnomocnika
upoważnienionego do reprezentowania
podmiotu i udzielania pełnomocnictw w
zakresie
obejmującym
również

Uzasadnienie uwagi 1; Uniemożliwienie
pełnomocnikom
mającym
właściwe
umocowanie do reprezentacji firmy stanowi
nadmierne wymaganie, w szczególności w
przypadku właścicieli jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania, gdzie pełną zdolność
do reprezentacji firmy w zakresie spraw
związanych z energią lub szerszym może być
powierzony pełnomocnikom, a uzyskanie
podpisów osób upoważnionym do reprezentacji
w KRS może być niemożliwe w krótkim czasie
(np. w przypadku korekty wniosku na którą
operator może dać termin od 3 dni roboczych, a
osoby reprezentujące firmę zgodnie z KRS
mogą byc na urlopie)

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Ze względu na obsługę złożonych
procesów rynku mocy, w których
OSP jednocześnie zobowiązany jest
do weryfikacji wielu pełnomocnictw
(np. każdorazowo ponad 1000
w procesie certyfikacji ogólnej) oraz
z uwagi na wagę spraw związanych
z upoważnieniem do dysponowania
jednostkami fizycznymi, czy też
czynnościami
dokonywanymi
w imieniu dostawców mocy, w tym
mając na uwadze konsekwencje
finansowe czynności użytkowników
dokonywanych w imieniu dostawców
mocy, całkowicie uzasadnionym jest
ustandaryzowanie
pełnomocnictw
i upoważnień
stosowanych
w procesach rynku mocy. Efektywne
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reprezentację podmiotu na rynku mocy,
przez osoby wpisane do właściwego
rejestru
jako
uprawnione
do
reprezentowania tego podmiotu , z
zastrzeżeniem pkt. 4.1.7, lub3) wykazał
swoje
umocowanie,
przedkładając
wypis
z
właściwego
rejestru,
potwierdzający
umocowanie
do
jednoosobowej reprezentacji danego
podmiotu, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.8
oraz 4.1.27.

zarządzanie
standardami
tych
dokumentów
wymaga,
aby
dokumenty te były podpisywane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentacji
danego
podmiotu
i wpisane do właściwego rejestru.
Powyższe
wyklucza
możliwość
stosowania tych dokumentów jako
pełnomocnictw
substytucyjnych.
OSP nie ma bowiem możliwości
ustandaryzowania
pełnomocnictw
stosowanych wewnętrznie przez
dostawców
mocy
(w
tym
pełnomocnictw
rodzajowych)
udzielanych przez różne podmioty.
W celu
zapewnienia
pewności
prawnej i wykonalności realizacji
procesów, wprowadzono jednolite
zasady udzielania pełnomocnictw /
upoważnień
dla
wszystkich
uczestników.
Takie
podejście
zapewnia bezpieczeństwo prawne
zarówno po stronie OSP oraz
uczestników
rynku
mocy.
Wprowadzane zmiany mają w tym
zakresie
charakter
uściślający
i doprecyzowujący
dotychczas
stosowaną praktykę.
Umożliwienie
pełnomocnikom
reprezentującym
dany
podmiot
udzielania
pełnomocnictw
substytucyjnych w procesach rynku
mocy wiązałoby się z każdorazową
indywidualną
weryfikacją
poprawności
pełnomocnictwa
głównego albo całego ciągu dalszych
pełnomocnictw,
bez
możliwości
odniesienia
się
do
ustandaryzowanego
wzorca.
Powodowałoby
to
znaczne
wydłużenie procesów rynku mocy
oraz konieczność indywidualnej

Strona 26 z 113

oceny każdego z dokumentów pod
kątem zakresu umocowania.
Niezależnie
od
powyższego,
w dotychczasowej praktyce OSP,
w przypadku
zidentyfikowania
błędów w
ww. dokumentach,
wyznaczał w większości przypadków
termin na poprawę wniosku nie
krótszy niż 14 dni.
8.

4.1.9

Proponowana zmiana pkt 4.1.9 :4.1.9.
Uznaje się, że podmiot (osoba) posiada
prawo do dysponowania jednostką
fizyczną na potrzeby procesów rynku
mocy wyłącznie w przypadku, jeżeli:1)
podmiot (osoba) ten jest właścicielem
danej jednostki fizycznej, lub2) podmiot
(osoba) ten posiada upoważnienie do
dysponowania jednostką fizyczną na
potrzeby procesów rynku mocy,
udzielone przez właściciela danej
jednostki fizycznej, zgodne ze wzorem
stanowiącym odpowiednio załącznik nr
4.1 albo załącznik nr 4.2 do regulaminu,
podpisane przez właściciela danej
jednostki fizycznej będącego osobą
fizyczną albo w imieniu właściciela danej
jednostki fizycznej przez osoby wpisane
do właściwego rejestru jako uprawnione
do reprezentowania właściciela danej
jednostki fizycznej oraz pełnomocnika
upoważnienionego do reprezentowania
podmiotu i udzielania pełnomocnictw w
zakresie
obejmującym
również
reprezentację podmiotu na rynku mocy
przez osoby wpisane do właściwego
rejestru
jako
uprawnione
do
reprezentowania tego podmiotu, z
zastrzeżeniem pkt. 4.1.28.

brak

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Ze względu na obsługę złożonych
procesów rynku mocy, w których
OSP jednocześnie zobowiązany jest
do weryfikacji wielu pełnomocnictw
(np. każdorazowo ponad 1000
w procesie certyfikacji ogólnej) oraz
z uwagi na wagę spraw związanych
z upoważnieniem do dysponowania
jednostkami fizycznymi, czy też
czynnościami
dokonywanymi
w imieniu dostawców mocy, w tym
mając na uwadze konsekwencje
finansowe czynności użytkowników
dokonywanych w imieniu dostawców
mocy, całkowicie uzasadnionym jest
ustandaryzowanie
pełnomocnictw
i upoważnień
stosowanych
w procesach rynku mocy. Efektywne
zarządzanie
standardami
tych
dokumentów
wymaga,
aby
dokumenty te były podpisywane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentacji
danego
podmiotu
i wpisane do właściwego rejestru.
Powyższe
wyklucza
możliwość
stosowania tych dokumentów jako
pełnomocnictw
substytucyjnych.
OSP nie ma bowiem możliwości
ustandaryzowania
pełnomocnictw
stosowanych wewnętrznie przez
dostawców
mocy
(w
tym
pełnomocnictw
rodzajowych)
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udzielanych przez różne podmioty.
W celu
zapewnienia
pewności
prawnej i wykonalności realizacji
procesów, wprowadzono jednolite
zasady udzielania pełnomocnictw /
upoważnień
dla
wszystkich
uczestników.
Takie
podejście
zapewnia bezpieczeństwo prawne
zarówno po stronie OSP oraz
uczestników
rynku
mocy.
Wprowadzane zmiany mają w tym
zakresie
charakter
uściślający
i doprecyzowujący
dotychczas
stosowaną praktykę.
Umożliwienie
pełnomocnikom
reprezentującym
dany
podmiot
udzielania
pełnomocnictw
substytucyjnych w procesach rynku
mocy wiązałoby się z każdorazową
indywidualną
weryfikacją
poprawności
pełnomocnictwa
głównego albo całego ciągu dalszych
pełnomocnictw,
bez
możliwości
odniesienia
się
do
ustandaryzowanego
wzorca.
Powodowałoby
to
znaczne
wydłużenie procesów rynku mocy
oraz konieczność indywidualnej
oceny każdego z dokumentów pod
kątem zakresu umocowania.
Niezależnie
od
powyższego,
w dotychczasowej praktyce OSP,
w przypadku
zidentyfikowania
błędów w
ww. dokumentach,
wyznaczał w większości przypadków
termin na poprawę wniosku nie
krótszy niż 14 dni.
9.

6.3.3.8

Proponujemy nie dodawać punktu
6.3.3.8 a jedynie uzupełnić punkt 6.3.3.7
o wymienienie przypadków , których
nowy zapis miał dotyczyć

Tak ogólny zapis może wprowadzać nadmierne
ryzyko że niedookreślenie spowoduje, że
interpretacje tego zapisu mogą się różnić,
zwłaszcza że zdażają się w ustawie nieścisłości

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona
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10.

7.4.2.14

11.

7.4.2.14 ust.
11

12.

7.4.3.6

13.

10.1.7

Zgodnie z punktem 15.1.8 Test redukcji
zapotrzebowania uznaje się pozytywny po
wykonaniu zdolności do redukcji w wysokości
80%

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z pkt. 15.1.19 Regulaminu,
w przypadku dostarczenia do
systemu mocy w wysokości nie
mniejszej niż 80% iloczynu sumy
mocy
osiągalnych
testowanych
jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania i korekcyjnego
współczynnika
dyspozycyjności,
potwierdzenie dotyczy sumy mocy
osiągalnych testowanych jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania.

11) dokumenty i informacje, o których
mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. d) –
e) w przypadku, gdy zmniejszenie ilości
mocy pobieranej z sieci przez jednostkę
rynku mocy realizowane jest z
wykorzystaniem jednostki wytwórczej
lub magazynu energii elektrycznej;

Proponujemy w przypadku jednostek fizycznych
redukcji
zapotrzebowania
z
generacją
wewnętrzną usunąć punkt f) dotyczący kosztów
operacyjnych (innych niż koszt paliwa których te
dane nie obejmnuja) i kapitałowych . Prawie
żaden z odbiorców posiadających generację
wewnętrzną (najczęściej agregaty diesla) nie ma
ewidencji kosztów prowadzonych w ten sposób
aby dało się jednoznacznie i wiarygodnie
określić takie koszty (np. jeśli testy odbywa bez
obciążenia
to
ciężko
wykazać
koszty
jednostkowe na MWh lub są one nieskończone).
Ponadto często jednostki wytwórcze stanowią
tylko o części redukcji mocy w ramach jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania. W
okresie dostaw rynku mocy te koszty mogą
także się różnić od kosztów historycznych z
okresu poprzedzającego certyfikację - np.
konieczność częstszego serwisu, zapewnienia
rezerw paliwa. Nie wydaje się aby na podstawie
tych danych operator mógł wyciągać racjonalne
wnioski.

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona
Dane, o których mowa w art. 19 ust.
1 podpunkt 6 lit. e) ustawy (pkt
7.4.2.1 podpunkt 9) lit. d) – e)
Regulaminu) są konieczne do
przeprowadzania
wewnętrznych
procesów oraz analiz przez OSP,
w tym związanych z opracowaniem
propozycji parametrów aukcji mocy.

Proponujemy nie dodawać punktu
7.4.3.6 a jedynie uzupełnić punkt 7.4.3.5
o wymienienie do przypadków , których
nowy zapis miał dotyczyć

Tak ogólny zapis może wprowadzać nadmierne
ryzyko że niedookreślenie spowoduje, że
interpretacje tego zapisu mogą się różnić,
zwłaszcza że zdażają się w ustawie nieścisłości

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona

Proponowana zmiana pkt 10.1.7
(poprzednio 10.1.6):10.1.7. Jednostka

Uzyskianie dokładnej co do 1 kW mocy
wskazanej w certyfikacji jednostki redukcji

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona

W pkt. 7.4.2.14 podpunkt 8) 8)
potwierdzenie wykonania testu redukcji
zapotrzebowania, o którym mowa w pkt.
15, z mocą nie mniejszą niż 80%
iloczynu mocy osiągalnej netto jednostki
i
korekcyjnego
współczynnika
dyspozycyjności, o którym mowa w pkt.
8.1.2 podpunkt 1) lit. j) – w przypadku
wnioskowania
o
utworzenie
potwierdzonej jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania;
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redukcji zapotrzebowania planowana,
dla której wskazana we wniosku o
certyfikację wartość mocy, o której
mowa w pkt. 7.4.2.14 podpunkt 7) jest
nie większa niż 50 MW może zostać
zastąpiona:1) jedną jednostką fizyczną
redukcji zapotrzebowania o mocy
osiągalnej redukcji zapotrzebowania
równej wartości mocy wskazanej we
wniosku o certyfikację, albo2) grupą
jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania, których łączna moc
osiągalna redukcji zapotrzebowania jest
równa lub większa od wartości mocy
wskazanej we wniosku o certyfikację.

14.

10.2.4

Proponowana zmiana pkt 10.2.4
:10.2.4. Dostawca mocy może złożyć
wniosek o zastąpienie nie wcześniej niż
w dacie ogłoszenia ostatecznych
wyników aukcji, lecz nie później niż na 3
miesiące przed miesiącem rozpoczęcia
planowanego okresu dostaw, którego
dotyczy certyfikat wydany dla jednostki
rynku mocy, w skład której wchodzi
zastępowana
jednostka
redukcji
zapotrzebowania planowana. Wnioski o

Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
skutkowałoby
zwiększeniem
mocy
osiągalnej
jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana. Moc
osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona
w certyfikacie
dopuszczającym
jednostkę
do
udziału w aukcji mocy lub rynku
wtórnym. Ustawa nie przewiduje
możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu
certyfikatu. Ponadto, art. 16 ust. 1
ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek
fizycznych
w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem
maksymalnej
dopuszczalnej mocy grupy jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.

zapotrzebowania
planowanej
dla
grupy
jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania
jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponadto
część jednostek może sezonowo (np. lato/ zima)
dysponować różnymi poziomami mocy i suma
ich mocy może nie odzwierciedlać ich zdolności
do redukcji przez cały rok.

Dostawcy mocy, którzy certyfikowali jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania, zgodnie
z ustawą powinni wykonać test zdolności
redukcji zapotrzebowania nie później niż na
miesiąc przed rozpoczęciem okresu dostaw
określonego w umowie mocowej. W przypadku
obrotu wtórnego umowa mocowa może zostać
zawarta nawet na jeden lub kilka ostatnich
miesięcy w roku, w związku z tym konieczność
zastępowania
jednostek
planowanych
certyfikowanych w aukcji rocznej na miesiąc
przed rozpoczęciem roku stwarza trudne do

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono
treść
pkt.
10.2.4
Regulaminu definiując, że wniosek
o zastąpienie należy złożyć nie
później niż 3 miesiące przed
rozpoczęciem okresu dostaw, na
który została zawarta umowa
mocowa
albo
na
3 miesiące przed rozpoczęciem
ostatniego kwartału roku dostaw
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zastąpienie złożone w innym terminie
nie będą rozpatrywane przez OSP.

pokonania ograniczenia (zwłaszcza w roku 2020
ze względu na epidemię COVID) i ogranicza
prawa nabyte

określonego
w
certyfikacie,
w zależności czy dana jednostka
rynku mocy objęta jest obowiązkiem
mocowym.

15.

10.2.5

Proponowana zmiana punktu pkt 10.2.5
:10.2.5. W przypadku złożenia wniosku
o zastąpienie obejmującego jednostkę
fizyczną
redukcji
zapotrzebowania
wchodzącą w skład jednostki rynku
mocy, w stosunku do której został już
wydany certyfikat na ten sam okres
dostaw,
wniosek
pozostaje
bez
rozpoznania, o czym OSP informuje
dostawcę mocy poprzez rejestr oraz
powiadomienie wysyłane automatycznie
na adres e-mail użytkownika rejestru.
Wniosek może zostać rozpatrzony po
zawiadomieniu operatora o wygaszeniu
dotychczasowego certyfikatu

Certyfikat dla jednostki rynku mocy nie objętej
umowa mocową może zostać wygaszony i w
takim wypadku taka jednostka fizyczna redukcji
zapotrzebowania może wejść w sklad nowej
jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania.
W szczególności dotyczy to jednostek redukcji
zapotrzebowania rynku mocy certyfikowanych
do obrotu wtórnego, którzy zdecydują się na
udział w jednostce rynku mocy agregatora

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Brak konieczności wprowadzenia
dodatkowych
postanowień
Regulaminu, gdyż jego obecne
brzmienie nie wyklucza takiego
działania.

16.

10.2.6

Proponowana zmiana pkt 10.2.6:
10.2.6. Zastąpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jest
skuteczne dla wszystkich jednostek
rynku mocy, w skład których wchodzi ta
jednostka redukcji zapotrzebowania
planowana o ile Dostawca Mocy nie
wystąpi z wnioskiem o ponowne
zastąpienie tej jednostki dla kolejnego
okresu dostaw danej jednostki fizycznej
objętych nową umową mocową. W
przypadkuponownego
zastąpienia
niezbędne jest ponowne wykonanie
testu
zdolności
redukcji
zapotrzebowania.

W
przypadku
niewykonania
testu
dla
pierwszego okresu dostaw lub konieczności
"naprawy" zagregowanego portfela odbiorców
poprzez zastąpienie odbiorców którzy z różnych
przyczyn (np. ograniczenie produkcji, zmiana
profilu działalności czy wymiana urządzeń)
stracili zdolności do wykazania redukcji
zapotrzebowania przez nowe podmioty. Słowo
"naprawa" jest użyte przez analogie do
możliwości wymiany źle funkcjonującej np.
pompy czy turbiny w elektrowni. Takie
rozwiązanie zapewnia możliwość zapewnienia
operatorowi stabilnych rezerw mocy. Możliwość
wymiany części odbiorców w jednostce rynku
mocy redukcji zapotrzebowania jest np.
stosowana w Wielkiej Brytanii nawet w trakcie
roku dostaw (rynek ten był badany ostatnio
przez Komisję Europejską w zakresie
dopuszczalności pomocy publicznej i przeszedł
tę ocene pozytywnie)

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Jednostka
rynku
mocy
charakteryzuje
się
unikalną
konfiguracją jednostek fizycznych
wchodzących w jej skład. Nie jest
dopuszczalne
zdefiniowanie
odrębnego składu jednostki rynku
mocy dla każdego okresu dostaw,
gdyż w takiej sytuacji utworzone
zostałoby kilka jednostek rynku mocy
a nie jedna.
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17.

Zał. 4.1; zał.
4.2.

Proponujemy możliwość opcjonalnego
wyboru
wypełnienia
osobnych
załączników 4.1 i 4.2 dla każdej
jednostki fizycznej jeśli właściciel ma
więcej niż jedną jednostkę.

Powielanie sekcji załączników dla wielu
jednostek fizycznych jednego właściciela może
zaburzyć numerację odnośników (co było przez
operatora traktowane jako błąd wymagający
korekty). Pozostawienie dotychczasowej formy czyli
osobny
załącznik
jest
bardziej
pracochłonna w przygotowaniu, ale może
pozwolić uniknąć potencjalnych błędów przy
wypełnianiu, zwłaszcza przy dużej liczbie
klientów i jednostek.

ENEL X Polska
Sp. z o.o.

Uwaga nieuwzględniona
Postanowienia
Regulaminu
nie
wykluczają możliwości wypełniania
załączników 4.1 oraz 4.2 oddzielnie
dla każdej jednostki fizycznej
w przypadku, gdy właściciel posiada
więcej niż jedną jednostkę fizyczną.
Powielanie sekcji ww. załączników
dla wielu jednostek fizycznych
jednego właściciela jest opcjonalne.

18.

10.1.7 1) i 2)

1) jedną jednostką fizyczną redukcji
zapotrzebowania o mocy osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania nie mniejszej niż
wartości mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację,
albo
2) grupą jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania, których łączna moc
osiągalna redukcji zapotrzebowania jest
nie mniejsza niż wartości mocy
wskazanej we wniosku o certyfikację.

W przypadku agregacji jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania nieprawdopodobnym
jest zagregowanie wolumenu o dokładnej
wartości mocy. Zastapienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji zapotrzebowania o mocy
większej niż moc określona w procesie
certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo Systemu i
poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając
się do mitygacji
ryzyka
niewykonania obowiązku w ramach Rynku
Mocy.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
skutkowałoby
zwiększeniem
mocy
osiągalnej
jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana. Moc
osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona
w certyfikacie
dopuszczającym
jednostkę
do
udziału w aukcji mocy lub rynku
wtórnym. Ustawa nie przewiduje
możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu
certyfikatu. Ponadto, art. 16 ust. 1
ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek
fizycznych
w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem
maksymalnej
dopuszczalnej mocy grupy jednostek
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fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.
19.

.4.1.30

Dodanie zdania: "Pełnomocnitwa i
upoważnienia wymagają aktualizacji do
obowiązującego wzorca do czasu
uruchomienia najbliższego procesu
certyfikacji ogólnej.

Brak określenie w regulaminie daty granicznej
może spowodować ryzyko występowania
wątpliwości interpretacyjnyych wynikajcych z
istnienia
kilku
różnych
wersji
treści
pełnomocnictwa.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Termin wejścia w życie zmian
Regulaminu określa pkt. 2.3.2
Regulaminu. Zgodnie z pkt. 4.4.11
Regulaminu nie jest wymagana
aktualizacja wzorów pełnomocnictw,
które
zostały
udzielone
na
poprzednich wzorach w terminie ich
obowiązywania.
Niezależnie od powyższego, dodano
pkt
23.25
Regulaminu
doprecyzowujący kwestie dotyczące
wzorów
pełnomocnictw
i upoważnień.

20.

3.1.10 pkt 2

Wydłużenie
terminu:
"31 dni kalendarzowych od daty
rozpoczęcia danej certyfikacji ogólnej".

W związku ze zmianą terminu składania
wniosków o wpis do rejestru w ramach
certyfikacji ogólnej z 10 dni kalendarzowych na
10 dni roboczych, wnioskujemy o wydłużenie
terminu na weryfikacje wniosków przez OSDp z
28 do 31 dni kalendarzowych od rozpoczęcia
certyfikacji ogólnej.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona

21.

4.1.24.

Dane osobowe zgromadzone w
rejestrze przetwarzane są przez OSP
zgodnie z przepisami rozporządzenia
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Błędnie wpisana data uchwalenia ustawy o
ochronie danych osobowych (10 sierpnia).

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona

22.

4.1.26.

4.1.26
OSP wykonuje w stosunku do osób
fizycznych,
których
dane
są
zgromadzone w rejestrze, obowiązek
informacyjny o przysługujących im
prawach zgodnie z rozporządzeniem
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z innymi zapisami Regulaminu (np. pkt
4.1.26) rozporządzenie RODO i ustawa o
ochronie danych osobowych powinny być
przytaczane łącznie jako źródła obowiązujących
przepisów.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona

23.

6.2.1.2

6.2.1.2

Dodanie takich punktów pozwoli na rozwiązanie
różnic w otoczkach bilansowych występujących

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
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Dodanie
do
definicji
punktu
pomiarowego
również
punktów
wykorzystywanych
na
potrzeby
rozliczeń
w
ramach
procesów
bilansowania centralnego.

pomiędzy procesami Rynku Mocy i Rynku
Bialsującego wskazywanych w uwagach
ogólnych.

Propozycja jest niezgodna z definicją
punktu pomiarowego określoną w art.
2 ust. 1 pkt 29 ustawy.
Kwestia
rozbieżności
pomiędzy
procesami rynku mocy i rynku
bilansującego została zaadresowana
poprzez dodanie pkt. 16.2.24
i 16.2.25 Regulaminu.

24.

6.2.1.3

6.2.1.3
Dostosowanie do zmian wynikających z
proponwanego pkt 6.2.1.2.

JW., analogicznie do uwagi szczegółowej nr 6
(powyżej).

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja jest niezgodna z definicją
punktu pomiarowego określoną w art.
2 ust. 1 pkt 29 ustawy.
Kwestia
rozbieżności
pomiędzy
procesami rynku mocy i rynku
bilansującego została zaadresowana
poprzez dodanie pkt. 16.2.24
i 16.2.25 Regulaminu.

25.

16.2.9.

16.2.9
Dodanie w EODhk i Ebhi wskazania, że
przepływ energii mierzony na torach
wyprowadzenia
mocy
oraz
produkowany
przez
generatory
powinien się oddnosić do punktów
związanych z JWCD będacą częścią tej
jednostki fizycznej.

Ze względu, na fakt iż WBNh służy we wzorze
16.2.7 do zamiany z brutto na netto mocy
dyspozycyjnej JWCD uwależnienie go od
punktów związanych z JWCD pozwoli na
dokładne i poprawne przekonwertowanie tych
mocy za pomocą pomiarów związanych z tą
jednostką.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona
W pkt. 16.2.24 i 16.2.25 Regulaminu
uwzględniono
rozwiązanie
dedykowane jednostkom fizycznym
wytwórczym
uczestniczącym
aktywnie w bilansowaniu KSE
w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania, w skład których
wchodzi co najmniej jedna jednostka
wytwórcza, która nie uczestniczy
aktywnie w bilansowaniu KSE
w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania.
Powyższe
postanowienia regulują podnoszone
kwestie.

26.

16.2.10.

16.2.10
W przypadku jednostki fizycznej
wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2
podpunkt 1), jeżeli OSP ani OSD nie
posiadają bezpośredniego dostępu do
danych pomiarowych dotyczących ilości
energii elektrycznej mierzonej na
zaciskach generatorów (𝐸𝐵ℎ𝑖), na

OSD nie rejestruje danych na zacisków
generatora źródeł wytwórczych, gdyż takie
punkty znajdują się poza obszarem sieci OSD, i
nie należą do majątku OSD. Zapis nakłada na
OSD, obowiązek a jako podmiot pośredniczący
również odpowiedzialność za dane jak również
określenie zasad współpracy z Wytwórcą. W
ramach rynku energii Wytwórca ma określony

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Przekazywanie wszystkich danych
pomiarowych, również ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów,
powinno
być
realizowane w sposób jednolity,
zgodnie z pkt. 18.1.1 podpunkt 3).
W przypadku lokalizacji jednostki
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potrzeby wyznaczania współczynnika
𝑊𝐵𝑁ℎ, właściciel jednostki fizycznej
udostępnia OSP za pośrednictwem
swojego Dostawcy Usług Bilansowania
godzinowe ilości energii elektrycznej
zmierzone na zaciskach generatorów
𝐸𝐵ℎ𝑖, na warunkach uzgodnionych z
tym OSP.

już podmiot który go reprezentuje na rynku.
Proponujemy aby
dane wychodzące poza
schemat określony w certyfikacji , były
obsługiwane na styku wytwórca i OSP za
pośrednictwem Dostawcy Usług Bilansowania.

w sieci OSD, dane powinny być
przekazywane przez właściwego
OSDp. W przypadku jednostek
przyłączonych do sieci OSP – dane
będą pozyskiwane bezpośrednio
przez OSP.
Ponadto, ze względu na fakt, że
Dostawcy Usług Bilansowania nie są
uczestnikami rynku mocy, brak jest
możliwości włączenia ich do obsługi
procesów rynku mocy.

27.

17.1.5.4 ppkt
3

17.1.5.4 ppkt 3
n.d.

Potrzebne jest doprecyzowanie w zakresie
sposobu i terminu przekazywania zgłoszenia
zastrzeżenia pomiędzy OSP a OSD.W obecnym
brzmieniu brak jest niezbędnych informacji w
zakresie sposobu i terminu przekazywania
zgłoszenia.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona
Zmieniono
treść
pkt.
18.4.18
Regulaminu, doprecyzowując termin
oraz tryb przekazania informacji.

28.

17.2.1.3 ppkt
3

17.2.1.3.ppkt 3
n.d.

Potrzebne jest doprecyzowanie w zakresie
sposobu i terminu przekazywania zgłoszenia
zastrzeżenia pomiędzy OSP a OSD.W obecnym
brzmieniu brak jest niezbędnych informacji w
zakresie sposobu i terminu przekazywania
zgłoszenia.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona
Zmieniono
treść
pkt.
18.4.18
Regulaminu, doprecyzowując termin
oraz tryb przekazania informacji.

Doprecyzowania i uniknięcie nieporozumień.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt.
Regulaminu.

17.1.2.1.
17.1.3.1.

17.1.2.1 i 17.1.3.1
W wymienionych punktach istnieje
infomacja
dotycząca
sposobu
przesyłania
faktur,
która
jest
nieprecyzjna. W 17.1.2.1. jest to tylko
przesyłanie poprzez platformę/mail, zaś
w 17.1.3.1. jest mowa o przesyłaniu
poprzez rejestr.
17.1.4.2 pkt 2)
Proponujemy dodanie zapisu dzięki
któremu dostawca mocy, którego
niedotyczy wsparcie nie miał obowiązku
przesyłania oświadczenia i wartość
wspracia wynosiła dla niego 0. Może to
zrobić przez jednokrotną deklarację
niekorzystania z systemu wsparcia lub

Usunięcie nadmiernych
dostawców mocy.

29.

30.

17.1.4.2. – 2)

i

obowiązków

dla

Energa S.A.

17.1.3.1

Uwaga nieuwzględniona
W celu wyznaczenia wysokości
wynagrodzenia,
niezbędne
jest
posiadanie przez OSP wiedzy na
temat
otrzymywania
albo
nieotrzymywania przez jednostki
fizyczne
wchodzące
w
skład
jednostki rynku mocy wsparcia
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domyślnie brak infomacji oznacza brak
konieczności
odliczenia.
Ilość
jednostek,
których
dotyczy
to
zaganienie jest znikoma, a dodaje to
kolejny obowiązek dla wszystkich
uczestników rynku.

w ramach systemów wsparcia innych
niż rynek mocy. W związku z tym,
dostarczenie takiej informacji również
przez
jednostki
niepobierające
innych form wsparcia jest konieczne.
Informacje te będą zawsze składane
po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego.
Niezależnie, mając na uwadze
powyższe oraz w celu minimalizacji
związanych z tym niedogodności,
wraz z rozwojem rejestru rynku mocy
OSP dołoży należytej staranności
w celu ograniczenia zakresu działań,
które będą niezbędne do wykonania
przez
przedstawicieli
dostawcy
mocy.

31.

18.2.2.

18.2.2
OSDp z wykorzystaniem rejestru
dokonują weryfikacji, o której mowa w
pkt. 6.3.3.3 w terminie 31 dni
kalendarzowych od daty rozpoczęcia
danej certyfikacji ogólnej, po uprzednim
pozyskaniu informacji od właściwych
OSDn.

W związku ze zmianą w pkt. 3.1.10 pkt 2
terminu składania wniosków o wpis do rejestru
w ramach certyfikacji ogólnej z 10 dni
kalendarzowych na 10 dni roboczych,
wnioskujemy o wydłużenie terminu na
weryfikacje wniosków przez OSDp z 28 do 31
dni kalendarzowych od rozpoczęcia certyfikacji
ogólnej.

Energa S.A.

Uwaga uwzględniona

32.

18.4.1.

18.4.1
Podstawą do rozliczenia wykonania
obowiązku mocowego jednostki rynku
mocy
przyłączonej
do
sieci
dystrybucyjnej są dane pomiaroworozliczeniowe dostarczane OSP przez:
1. OSDp, właściwego ze względu na
lokalizację
jednostek
fizycznych
wchodzących w skład jednostki rynku
mocy w zakresie danych pomiaroworozliczeniowych
pochodzących
ze
wszystkich punktów pomiarowych w
sieci dystrybucyjnej wskazanych dla
danej jednostki fizycznej w ramach
procesu
certyfikacji
ogólnej,
2. Dostawcę Usług Bilansowania, w

OSD nie rejestruje danych na zacisków
generatora źródeł wytwórczych, gdyż takie
punkty znajdują się poza obszarem sieci OSD, i
nie należą do majątku OSD. Zapis nakłada na
OSD, obowiązek a jako podmiot pośredniczący
również odpowiedzialność za dane jak również
określenie zasad współpracy z Wytwórcą. W
ramach rynku energii Wytwórca ma określony
już podmiot który go reprezentuje na rynku.
Proponujemy aby
dane wychodzące poza
schemat określony w certyfikacji , były
obsługiwane na styku wytwórca i OSP za
pośrednictwem Dostawcy Usług Bilansowania.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Przekazywanie wszystkich danych
pomiarowych, również ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów,
powinno
być
realizowane w sposób jednolity,
zgodnie z pkt. 18.1.1 podpunkt 3).
W przypadku lokalizacji jednostki
w sieci OSD, dane powinny być
przekazywane przez właściwego
OSDp. W przypadku jednostek
przyłączonych do sieci OSP – dane
będą pozyskiwane bezpośrednio
przez OSP.
Ponadto, ze względu na fakt, że
Dostawcy Usług Bilansowania nie są
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zakresie
danych
pomiarowych,
dotyczących ilości energii elektrycznej
zmierzonej na zaciskach każdego
generatora wchodzącego w skład
jednostki
fizycznej
aktywnie
uczestniczącej w bilansowaniu KSE w
ramach
mechanizmu
centralnego
bilansowania, o których mowa w pkt.
16.2.10.
33.

18.7.

18.7.
Przekazywanie
danych
pomiarowych na potrzeby weryfikacji
oświadczenia
potwierdzającego
dostarczanie mocy do systemu przez
jednostkę rynku mocy w procesie
monitorowania
realizacji
umów
mocowych
18.7.1. Jeżeli jest to tylko technicznie
możliwe OSDp dostarczają OSP dane
pomiarowo-rozliczeniowe
dotyczące
jednostek
fizycznych
wytwórczych
wchodzących w skład jednostek rynku
mocy
wytwórczych,
dla
których
weryfikowane
jest
oświadczenie
potwierdzające dostarczanie mocy do
systemu, o którym mowa w pkt. 14.1.2.3
podpunkt 1), 14.2.3 podpunkt 2),
14.2.21 podpunkt 3), w trybie i na
zasadach opisanych w pkt. 18.4.
18.7.2.
Jeżeli
dane
pomiaroworozliczeniowe dotyczące jednostek
fizycznych wytwórczych wchodzących w
skład
jednostek
rynku
mocy
wytwórczych, dla których weryfikowane
jest
oświadczenie
potwierdzające
dostarczanie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt 3), nie są przekazywane w
trybie i na zasadach opisanych w pkt.
18.4, OSDp udostępniają właściwe
dane na wniosek OSP, w formie
uzgodnionej
w
trybie
roboczym

uczestnikami rynku mocy, brak jest
możliwości włączenia ich do obsługi
procesów rynku mocy.
.

W przypadku braku danych rejestrowanych w
systemie OSDp o które wnioskuje OSP,
pozyskanie danych od wytwórcy lub OSDn
przez OSDp oraz przekazanie ich do OSP w
terminie 5 dni, jest ciężkie do wykonania.
Uważamy że termin jest za krótki. Jeżeli
wymagane byłoby dotrzymanie 5-cio dniowgo
terminu, dane do weryfikacji powinny zostać
udostępniane za pośrednictwem bezpośredniej
komunikacji PSE z Wytwórcą lub OSDn.
Dodatkowo uważamy że sposób wymiany
danych, mechanizmy i zasady powinny być
określone już na poziomie regulaminu rynku
mocy. Odesłanie do uzgodnień miedzy stronami
wprowadzi błędy i utrudnienia organizacyjne.
Podtrzymujemy również nasze stanowisko że
dane wybiegające poza obszar określony w
certyfikacie, powinny zostać udostępniane OSP
bezpośrednio
od
Wytwórcy
lub
za
pośrednictwem Dostawcy Usług Bilansowania
lub POB.

Energa S.A.

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z 14-dniowym
okresem
na
weryfikację
oświadczenia
OKM
zawierającego m.in. oświadczenie
potwierdzające dostarczenie mocy
do systemu przez jednostkę rynku
mocy.
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pomiędzy OSP a danym OSDp, nie
później jednak niż w terminie 30 dni
roboczych od chwili wystąpienia o
udostępnienie danych pomiaroworozliczeniowych.
18.7.3.
OSD
udostępniają
OSP
nieodpłatnie
dane
pomiaroworozliczeniowe na potrzeby weryfikacji
oświadczenia
potwierdzającego
dostarczanie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt
3).
18.7.4. OSDn nieodpłatnie przekazują
do
OSDp
dane
pomiaroworozliczeniowe na potrzeby weryfikacji
oświadczenia
potwierdzającego
dostarczanie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt 3).
34.

4.1.6

Proponowana zmiana punktu 4.1.6 :
4.1.6. Użytkownika rejestru uznaje się
za uprawnionego do reprezentowania
podmiotu (osoby), w imieniu którego
występuje,
jeżeli:
1) działa we własnym imieniu lub
2)
wykazał
swoje
umocowanie,
składając dokument pełnomocnictwa
sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4.3 do
regulaminu, podpisany przez podmiot
reprezentowany będący osobą fizyczną
albo
w
imieniu
podmiotu
reprezentowanego
przez
osoby
wpisane do właściwego rejestru jako
uprawnione do reprezentowania tego
podmiotu
oraz
pełnomocnika
upoważnienionego
do
reprezentowania
podmiotu
i
udzielania pełnomocnictw w zakresie
obejmującym również reprezentację

Uzasadnienie uwagi 1; Uniemożliwienie
pełnomocnikom
mającym
właściwe
umocowanie do reprezentacji firmy stanowi
nadmierne wymaganie, w szczególności w
przypadku właścicieli jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania, gdzie pełną zdolność
do reprezentacji firmy w zakresie spraw
związanych z energią lub szerszym może być
powierzony pełnomocnikom, a uzyskanie
podpisów osób upoważnionym do reprezentacji
w KRS może być niemożliwe w krótkim czasie
(np. w przypadku korekty wniosku na którą
operator może dać termin od 3 dni roboczych, a
osoby reprezentujące firmę zgodnie z KRS
mogą byc na urlopie)

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Ze względu na obsługę złożonych
procesów rynku mocy, w których
OSP jednocześnie zobowiązany jest
do weryfikacji wielu pełnomocnictw
(np. każdorazowo ponad 1000
w procesie certyfikacji ogólnej) oraz
z uwagi na wagę spraw związanych
z upoważnieniem do dysponowania
jednostkami fizycznymi, czy też
czynnościami
dokonywanymi
w imieniu dostawców mocy, w tym
mając na uwadze konsekwencje
finansowe czynności użytkowników
dokonywanych w imieniu dostawców
mocy, całkowicie uzasadnionym jest
ustandaryzowanie
pełnomocnictw
i upoważnień
stosowanych
w procesach rynku mocy. Efektywne
zarządzanie
standardami
tych
dokumentów
wymaga,
aby
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podmiotu na rynku mocy, przez
osoby wpisane do właściwego
rejestru
jako
uprawnione
do
reprezentowania tego podmiotu , z
zastrzeżeniem
pkt.
4.1.7,
lub
3)
wykazał
swoje
umocowanie,
przedkładając wypis z właściwego
rejestru, potwierdzający umocowanie do
jednoosobowej reprezentacji danego
podmiotu, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.8
oraz 4.1.27.

dokumenty te były podpisywane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentacji
danego
podmiotu
i wpisane do właściwego rejestru.
Powyższe
wyklucza
możliwość
stosowania tych dokumentów jako
pełnomocnictw
substytucyjnych.
OSP nie ma bowiem możliwości
ustandaryzowania
pełnomocnictw
stosowanych wewnętrznie przez
dostawców
mocy
(w
tym
pełnomocnictw
rodzajowych)
udzielanych przez różne podmioty. W
celu zapewnienia pewności prawnej
i wykonalności realizacji procesów,
wprowadzono
jednolite
zasady
udzielania
pełnomocnictw
/
upoważnień
dla
wszystkich
uczestników.
Takie
podejście
zapewnia bezpieczeństwo prawne
zarówno po stronie OSP oraz
uczestników
rynku
mocy.
Wprowadzane zmiany mają w tym
zakresie
charakter
uściślający
i doprecyzowujący
dotychczas
stosowaną praktykę.
Umożliwienie
pełnomocnikom
reprezentującym
dany
podmiot
udzielania
pełnomocnictw
substytucyjnych w procesach rynku
mocy wiązałoby się z każdorazową
indywidualną
weryfikacją
poprawności
pełnomocnictwa
głównego albo całego ciągu dalszych
pełnomocnictw,
bez
możliwości
odniesienia
się
do
ustandaryzowanego
wzorca.
Powodowałoby
to
znaczne
wydłużenie procesów rynku mocy
oraz konieczność indywidualnej
oceny każdego z dokumentów pod
kątem zakresu umocowania.
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Niezależnie
od
powyższego,
w dotychczasowej praktyce OSP,
w przypadku
zidentyfikowania
błędów w
ww. dokumentach,
wyznaczał w większości przypadków
termin na poprawę wniosku nie
krótszy niż 14 dni.
35.

4.1.9

Proponowana zmiana pkt 4.1.9 :
4.1.9. Uznaje się, że podmiot (osoba)
posiada prawo do dysponowania
jednostką
fizyczną
na
potrzeby
procesów rynku mocy wyłącznie w
przypadku,
jeżeli:
1) podmiot (osoba) ten jest właścicielem
danej
jednostki
fizycznej,
lub
2) podmiot (osoba) ten posiada
upoważnienie
do
dysponowania
jednostką
fizyczną
na
potrzeby
procesów rynku mocy, udzielone przez
właściciela danej jednostki fizycznej,
zgodne ze wzorem stanowiącym
odpowiednio załącznik nr 4.1 albo
załącznik nr 4.2 do regulaminu,
podpisane przez właściciela danej
jednostki fizycznej będącego osobą
fizyczną albo w imieniu właściciela danej
jednostki fizycznej przez osoby wpisane
do właściwego rejestru jako uprawnione
do reprezentowania właściciela danej
jednostki fizycznej oraz pełnomocnika
upoważnienionego
do
reprezentowania
podmiotu
i
udzielania pełnomocnictw w zakresie
obejmującym również reprezentację
podmiotu na rynku mocy przez osoby
wpisane do właściwego rejestru jako
uprawnione do reprezentowania tego
podmiotu, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.28.

Uzasadnienie uwagi 2 jw..

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Ze względu na obsługę złożonych
procesów rynku mocy, w których
OSP jednocześnie zobowiązany jest
do weryfikacji wielu pełnomocnictw
(np. każdorazowo ponad 1000
w procesie certyfikacji ogólnej) oraz
z uwagi na wagę spraw związanych
z upoważnieniem do dysponowania
jednostkami fizycznymi, czy też
czynnościami
dokonywanymi
w
imieniu dostawców mocy, w tym
mając na uwadze konsekwencje
finansowe czynności użytkowników
dokonywanych w imieniu dostawców
mocy, całkowicie uzasadnionym jest
ustandaryzowanie
pełnomocnictw
i upoważnień
stosowanych
w procesach rynku mocy. Efektywne
zarządzanie
standardami
tych
dokumentów
wymaga,
aby
dokumenty te były podpisywane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentacji
danego
podmiotu
i wpisane do właściwego rejestru.
Powyższe
wyklucza
możliwość
stosowania tych dokumentów jako
pełnomocnictw
substytucyjnych.
OSP nie ma bowiem możliwości
ustandaryzowania
pełnomocnictw
stosowanych wewnętrznie przez
dostawców
mocy
(w
tym
pełnomocnictw
rodzajowych)
udzielanych przez różne podmioty. W
celu zapewnienia pewności prawnej
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i wykonalności realizacji procesów,
wprowadzono
jednolite
zasady
udzielania
pełnomocnictw
/
upoważnień
dla
wszystkich
uczestników.
Takie
podejście
zapewnia bezpieczeństwo prawne
zarówno po stronie OSP oraz
uczestników
rynku
mocy.
Wprowadzane zmiany mają w tym
zakresie
charakter
uściślający
i doprecyzowujący
dotychczas
stosowaną praktykę.
Umożliwienie
pełnomocnikom
reprezentującym
dany
podmiot
udzielania
pełnomocnictw
substytucyjnych w procesach rynku
mocy wiązałoby się z każdorazową
indywidualną
weryfikacją
poprawności
pełnomocnictwa
głównego albo całego ciągu dalszych
pełnomocnictw,
bez
możliwości
odniesienia
się
do
ustandaryzowanego
wzorca.
Powodowałoby
to
znaczne
wydłużenie procesów rynku mocy
oraz konieczność indywidualnej
oceny każdego z dokumentów pod
kątem zakresu umocowania.
Niezależnie
od
powyższego,
w dotychczasowej praktyce OSP,
w przypadku
zidentyfikowania
błędów w
ww. dokumentach,
wyznaczał w większości przypadków
termin na poprawę wniosku nie
krótszy niż 14 dni.
36.

6.3.3.8

Proponujemy nie dodawać punktu
6.3.3.8 a jedynie uzupełnić punkt 6.3.3.7
o wymienienie przypadków , których
nowy zapis miał dotyczyć

Tak ogólny zapis może wprowadzać nadmierne
ryzyko że niedookreślenie spowoduje, że
interpretacje tego zapisu mogą się różnić,
zwłaszcza że zdażają się w ustawie nieścisłości

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga uwzględniona

37.

7.4.2.14

w
8)

Zgodnie z punktem 15.1.8 Test redukcji
zapotrzebowania uznaje się pozytywny po

Izba Energetyki
Przemysłowej i

Uwaga nieuwzględniona

pkt.
7.4.2.14
podpunkt
8)
potwierdzenie wykonania testu
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ust

redukcji zapotrzebowania, o którym
mowa w pkt. 15, z mocą nie mniejszą niż
80% iloczynu mocy osiągalnej netto
jednostki i korekcyjnego współczynnika
dyspozycyjności, o którym mowa w pkt.
8.1.2 podpunkt 1) lit. j) – w przypadku
wnioskowania
o
utworzenie
potwierdzonej jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania;

wykonaniu zdolności do redukcji w wysokości
80%

Odbiorców
Energii

Zgodnie z pkt. 15.1.19 Regulaminu,
w przypadku dostarczenia do
systemu mocy w wysokości nie
mniejszej niż 80% iloczynu sumy
mocy
osiągalnych
testowanych
jednostek
fizycznych
redukcji
zapotrzebowania i korekcyjnego
współczynnika
dyspozycyjności,
potwierdzenie dotyczy sumy mocy
osiągalnych testowanych jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania.

11) dokumenty i informacje, o których
mowa w pkt. 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. d) –
e) w przypadku, gdy zmniejszenie ilości
mocy pobieranej z sieci przez jednostkę
rynku mocy realizowane jest z
wykorzystaniem jednostki wytwórczej
lub magazynu energii elektrycznej;

Proponujemy w przypadku jednostek fizycznych
redukcji
zapotrzebowania
z
generacją
wewnętrzną usunąć punkt f) dotyczący kosztów
operacyjnych (innych niż koszt paliwa których te
dane nie obejmnuja) i kapitałowych . Prawie
żaden z odbiorców posiadających generację
wewnętrzną (najczęściej agregaty diesla) nie
ma ewidencji kosztów prowadzonych w ten
sposób aby dało się jednoznacznie i
wiarygodnie określić takie koszty (np. jeśli testy
odbywa bez obciążenia to ciężko wykazać
koszty jednostkowe na MWh). Ponadto często
jednostki wytwórcze stanowią tylko o części
redukcji mocy w ramach jednostki rynku mocy
redukcji zapotrzebowania. W okresie dostaw
rynku mocy te koszty mogą także się różnić od
kosztów
historycznych
z
okresu
poprzedzającego certyfikację - np. konieczność
częstszego serwisu, zapewnienia rezerw paliwa.
Nie wydaje się aby na podstawie tych danych
operator mógł wyciągać racjonalne wnioski.

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga uwzględniona
Dane, o których mowa w art. 19 ust.
1 podpunkt 6 lit. e) ustawy (pkt
7.4.2.1 podpunkt 9) lit. d) – e)
Regulaminu) są konieczne do
przeprowadzania
wewnętrznych
procesów oraz analiz przez OSP,
w tym związanych z opracowaniem
propozycji parametrów aukcji mocy.

38.

7.4.2.14
11

39.

7.4.3.6

Proponujemy nie dodawać punktu
7.4.3.6 a jedynie uzupełnić punkt 7.4.3.5
o wymienienie do przypadków , których
nowy zapis miał dotyczyć

Tak ogólny zapis może wprowadzać nadmierne
ryzyko że niedookreślenie spowoduje, że
interpretacje tego zapisu mogą się różnić,
zwłaszcza że zdażają się w ustawie nieścisłości

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga uwzględniona

40.

10.1.7

Proponowana zmiana pkt 10.1.7
(poprzednio
10.1.6):
10.1.7.
Jednostka
redukcji
zapotrzebowania planowana, dla której
wskazana we wniosku o certyfikację

Uzyskianie dokładnej co do 1 kW mocy
wskazanej w certyfikacji jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
dla
grupy
jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania
jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponadto

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
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41.

10.2.4

wartość mocy, o której mowa w pkt.
7.4.2.14 podpunkt 7) jest nie większa niż
50 MW może zostać zastąpiona:
1) jedną jednostką fizyczną redukcji
zapotrzebowania o mocy osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania
równej
wartości mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację,
albo
2) grupą jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania, których łączna moc
osiągalna redukcji zapotrzebowania jest
równa lub większa od wartości mocy
wskazanej we wniosku o certyfikację.

część jednostek może sezonowo (np. lato/ zima)
dysponować różnymi poziomami mocy i suma
ich mocy może nie odzwierciedlać ich zdolności
do redukcji przez cały rok.

Proponowana zmiana pkt 10.2.4 :
10.2.4. Dostawca mocy może złożyć
wniosek o zastąpienie nie wcześniej niż
w dacie ogłoszenia ostatecznych
wyników aukcji, lecz nie później niż na 3
miesiące przed miesiącem rozpoczęcia
planowanego okresu dostaw, którego
dotyczy certyfikat wydany dla jednostki
rynku mocy, w skład której wchodzi
zastępowana
jednostka
redukcji
zapotrzebowania planowana. Wnioski o
zastąpienie złożone w innym terminie
nie będą rozpatrywane przez OSP.

Dostawcy mocy, którzy certyfikowali jednostki
rynku mocy redukcji zapotrzebowania, zgodnie
z ustawą powinni wykonać test zdolności
redukcji zapotrzebowania nie później niż na
miesiąc przed rozpoczęciem okresu dostaw
określonego w umowie mocowej. W przypadku
obrotu wtórnego umowa mocowa może zostać
zawarta nawet na jeden lub kilka ostatnich
miesięcy w roku, w związku z tym konieczność
zastępowania
jednostek
planowanych
certyfikowanych w aukcji rocznej na miesiąc
przed rozpoczęciem roku stwarza trudne do
pokonania ograniczenia (zwłaszcza w roku 2020
ze względu na epidemię COVID) i ogranicza
prawa nabyte

niż moc określona w procesie
certyfikacji
skutkowałoby
zwiększeniem
mocy
osiągalnej
jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana. Moc
osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona
w certyfikacie
dopuszczającym
jednostkę
do
udziału w aukcji mocy lub rynku
wtórnym. Ustawa nie przewiduje
możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu
certyfikatu. Ponadto, art. 16 ust. 1
ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek
fizycznych
w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem
maksymalnej
dopuszczalnej mocy grupy jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.
Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono
treść
pkt.
10.2.4
Regulaminu definiując, że wniosek
o zastąpienie należy złożyć nie
później
niż
3 miesiące przed rozpoczęciem
okresu dostaw, na który została
zawarta umowa mocowa albo na
3 miesiące przed rozpoczęciem
ostatniego kwartału roku dostaw
określonego
w
certyfikacie,
w zależności czy dana jednostka
rynku mocy objęta jest obowiązkiem
mocowym.
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42.

10.2.5

Proponowana zmiana punktu pkt 10.2.5
:
10.2.5. W przypadku złożenia wniosku o
zastąpienie obejmującego jednostkę
fizyczną
redukcji
zapotrzebowania
wchodzącą w skład jednostki rynku
mocy, w stosunku do której został już
wydany certyfikat na ten sam okres
dostaw,
wniosek
pozostaje
bez
rozpoznania, o czym OSP informuje
dostawcę mocy poprzez rejestr oraz
powiadomienie wysyłane automatycznie
na adres e-mail użytkownika rejestru.
Wniosek może zostać rozpatrzony po
zawiadomieniu
operatora
o
wygaszeniu
dotychczasowego
certyfikatu

Certyfikat dla jednostki rynku mocy nie objętej
umowa mocową może zostać wygaszony i w
takim wypadku taka jednostka fizyczna redukcji
zapotrzebowania może wejść w sklad nowej
jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania.
W szczególności dotyczy to jednostek redukcji
zapotrzebowania rynku mocy certyfikowanych
do obrotu wtórnego, którzy zdecydują się na
udział w jednostce rynku mocy agregatora

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Brak konieczności wprowadzenia
dodatkowych
postanowień
Regulaminu, gdyż jego obecne
brzmienie nie wyklucza takiego
działania.

43.

10.2.6

Proponowana zmiana pkt 10.2.6:
10.2.6. Zastąpienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jest
skuteczne dla wszystkich jednostek
rynku mocy, w skład których wchodzi ta
jednostka redukcji zapotrzebowania
planowana o ile Dostawca Mocy nie
wystąpi z wnioskiem o ponowne
zastąpienie
tej
jednostki
dla
kolejnego okresu dostaw danej
jednostki fizycznej objętych nową
umową
mocową.
W
przypadkuponownego
zastąpienia
niezbędne jest ponowne wykonanie
testu
zdolności
redukcji
zapotrzebowania.

W
przypadku
niewykonania
testu
dla
pierwszego okresu dostaw lub konieczności
"naprawy" zagregowanego portfela odbiorców
poprzez zastąpienie odbiorców którzy z różnych
przyczyn (np. ograniczenie produkcji, zmiana
profilu działalności czy wymiana urządzeń)
stracili zdolności do wykazania redukcji
zapotrzebowania przez nowe podmioty. Słowo
"naprawa" jest użyte przez analogie do
możliwości wymiany źle funkcjonującej np.
pompy czy turbiny w elektrowni. Takie
rozwiązanie zapewnia możliwość zapewnienia
operatorowi stabilnych rezerw mocy. Możliwość
wymiany części odbiorców w jednostce rynku
mocy redukcji zapotrzebowania jest np.
stosowana w Wielkiej Brytanii nawet w trakcie
roku dostaw (rynek ten był badany ostatnio
przez Komisję Europejską w zakresie
dopuszczalności pomocy publicznej i przeszedł
tę ocene pozytywnie)

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Jednostka
rynku
mocy
charakteryzuje
się
unikalną
konfiguracją jednostek fizycznych
wchodzących w jej skład. Nie jest
dopuszczalne
zdefiniowanie
odrębnego składu jednostki rynku
mocy dla każdego okresu dostaw,
gdyż w takiej sytuacji utworzone
zostałoby kilka jednostek rynku mocy
a nie jedna.

44.

Zał. 4.1; zał.
4.2.

Proponujemy możliwość opcjonalnego
wyboru
wypełnienia
osobnych
załączników 4.1 i 4.2 dla każdej

Powielanie sekcji załączników dla wielu
jednostek fizycznych jednego właściciela może
zaburzyć numerację odnośników (co było przez
operatora traktowane jako błąd wymagający

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Postanowienia
Regulaminu
nie
wykluczają możliwości wypełniania
załączników 4.1 oraz 4.2 oddzielnie
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jednostki fizycznej jeśli właściciel ma
więcej niż jedną jednostkę

korekty). Pozostawienie dotychczasowej formy czyli
osobny
załącznik
jest
bardziej
pracochłonna w przygotowaniu, ale może
pozwolić uniknąć potencjalnych błędów przy
wypełnianiu, zwłaszcza przy dużej liczbie
klientów i jednostek.

dla każdej jednostki fizycznej
w przypadku, gdy właściciel posiada
więcej niż jedną jednostkę fizyczną.
Powielanie sekcji ww. załączników
dla wielu jednostek fizycznych
jednego właściciela jest opcjonalne.

45.

10.1.7 1) i 2)

1) jedną jednostką fizyczną redukcji
zapotrzebowania o mocy osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania nie mniejszej niż
wartości mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację,
albo
2) grupą jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania, których łączna moc
osiągalna redukcji zapotrzebowania jest
nie mniejsza niż wartości mocy
wskazanej we wniosku o certyfikację.

W przypadku agregacji jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania nieprawdopodobnym
jest zagregowanie wolumenu o dokładnej
wartości mocy. Zastapienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji zapotrzebowania o mocy
większej niż moc określona w procesie
certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo Systemu i
poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając
się do mitygacji
ryzyka
niewykonania obowiązku w ramach Rynku
Mocy.

Izba Energetyki
Przemysłowej i
Odbiorców
Energii

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
skutkowałoby
zwiększeniem
mocy
osiągalnej
jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana. Moc
osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona
w certyfikacie
dopuszczającym
jednostkę
do
udziału w aukcji mocy lub rynku
wtórnym. Ustawa nie przewiduje
możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu
certyfikatu. Ponadto, art. 16 ust. 1
ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek
fizycznych
w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem
maksymalnej
dopuszczalnej mocy grupy jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.

46.

1.2 podpunkt
19)

Proponujemy odrzucenie zmiany
pozostawienie brzmienia tego punktu
dotychczasowym
brzmieniu,
19)
niezależna
ekspertyza

Konieczność przedkładania po raz kolejny
niezależnej ekspertyzy przy weryfikacji FKM jest
nadmiernym wymaganiem, wobec braku takiego
wymogu w uRM oraz faktu, że ekspertyza była

Polskie
Górnictwo
Naftowe

Uwaga uwzględniona

i
w
tj.
–

i
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47.

48.

49.

7.4.5.1 nowy
podpunkt 3)

7.4.5.4 ppk 3

7.4.5.3.

dokument sporządzony zgodnie z pkt.
7.4.5 regulaminu rynku mocy w celu
wykonania obowiązku określonego w
art. 19 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 4, art. 20
ust. 4 pkt 2 lub art. 52 ust. 2 pkt 3
ustawy.

przedkładana podczas certyfikacji, a poziom
zaktualizowanych, planowanych nakładów nie
może spaść poniżej poziomu warunkującego
właściwą kwalifikację JRM (patrz nowa regulacja
w pkt 14.1.1.6).

Gazownictwo
S.A.

Przywrócono
dotychczasowe
brzmienie pkt. 1.2 podpunkt 19)
Regulaminu.

Proponujemy
zrezygnować z tego
nowego podpunktu.

Uzasadnienie w ww. uwadze do pkt 1.2 ppkt 19.
Brak takiego wymogu w uRM.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Uwaga uwzględniona
W pkt. 7.4.5.1 usunięto podpunkt 3)
Regulaminu.

3) potwierdzenie możliwości spełnienia
w pierwszym okresie dostaw parametru,
o którym mowa odpowiednio w art. 25
ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy – w przypadku
jednostki rynku mocy wytwórczej, która
na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy, w
wyniku aukcji głównej zawarła umowę
mocową na okres dłuższy niż
wynikający z art. 25 ust. 4 ustawy.

O
ile
jest
uzasadnionym
uzyskanie
potwierdzenia, że nowa JRM spełnia warunki
wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz dodatkowo
w art.. 25 ust. 1 pkt 2 w przypadku jednostki
kogeneracji to takie potwierdzenie w ramach
ekspertyzy powinno dotyczyć tylko okresu
dostaw następującego bezpośrednio po
wykonaniu ekspertyzy. O ile w praktyce, w
przypadku oddania JRM do użytku mało
prawdopodobne jest późniejsze doknanie takich
zmian, które powodowałyby brak spełnienia
warunków art. 25 ust. 5 jeśli takie warunku były
spełnione bezpośrednio po oddaniu JRM do
użytku to jednak sytuacji takiej nie można
zupełnie wykluczyć. Biorąc to pod uwagę
wykonawcy niezależnej ekspertyzy mogą
wstrzymywać się z wydaniem opinii w tym
zakresie, szczególnie w przypadku jednostek z
umowami na okres np. 17 lat. Wprowadzenie
postanowienia o potwierdzeniu spełnienia
warunkow technicznych wskaznych w Art. 25
ust. 5 dla pierwszego okresu dostaw w sposób
wystarczający zabezpieczy realizację wymogów
ustawowych.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Proponujemy wykreślenie tego punktu.

Uzasadnienie w ww. uwadze do pkt 1.2 ppkt 19.
Brak takiego wymogu w uRM.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

i

i

i

Wyjaśnienie
Zmieniono
treść
postanowienia
Regulaminu poprzez dostosowanie
do art. 25 ust 5 ustawy.

Uwaga uwzględniona
Usunięto pkt 7.4.5.3 Regulaminu.
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50.

14.1.1.5.

Proponujemy wykreślenie tego punktu.

Propozycja nakłada na Dostawcę nowe
obowiązki, które nie mają uzasadnienia w
obecnych przepisach Ustawy. W szczególności
obowiązki te dotyczą przedłożenia niezależnej
ekspertyzy na etapie FKM co będzie
powodować dodatkowe koszty.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

i

Uwaga nieuwzględniona
Wprowadzenie nowego pkt. 14.1.1.5
Regulaminu ma na celu umożliwienie
dostawcom mocy zmiany całkowitych
nakładów inwestycyjnych już na
etapie
składania
oświadczenia
o spełnieniu Finansowego Kamienia
Milowego (FKM), w odniesieniu do
nakładów
inwestycyjnych
wskazanych w certyfikacji do aukcji.
Zmiana ta będzie możliwa poprzez
dołączenie do oświadczenia FKM
dokumentu
stanowiącego
aktualizację niezależnej ekspertyzy,
o której mowa w pkt. 7.4.5.1
podpunkt
1),
w
zakresie
obejmującym część dot. weryfikacji
nakładów inwestycyjnych. Dokument
ten powinien być podpisany przez
podmioty wskazane w pkt. 7.4.5.7
oraz
7.4.5.8
Regulaminu.
W przypadku
gdy
nakłady
inwestycyjnie nie będą mniejsze od
nakładów wskazanych w certyfikacji
do
aukcji,
dołączenie
ww.
dokumentu nie jest wymagane.
Aktualna wersja Regulaminu nie
dopuszcza możliwości dokonania
zmiany nakładów inwestycyjnych
wcześniej niż w ramach składania
raportu
z
aktualnego
stanu
zaawansowania
inwestycji.
W związku z tym proponowane
zmiany w pkt. 14.1.15 Regulaminu są
szansą dla dostawców mocy na
wypadek, gdy pierwotne założenia
dotyczące nakładów inwestycyjnych
ulegną zmianie już na etapie
składania
oświadczenia
FKM.
W związku
z
tym,
nowe
postanowienia należy traktować
jako opcję. Jeśli nakłady nie ulegną
zmianie,
zakres
dokumentów
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przedkładanych
w
ramach
oświadczenia FKM również nie ulega
zmianie i obejmuje wyłącznie
załącznik 14.1 oraz pełnomocnictwo
do
dokonywania
czynności
dotyczących monitorowania realizacji
umowy mocowej.
51.

52.

53.

14.1.2.3 ppkt
6

Proponuje się usunięcie podpunktu 6)

Punkt
14.1.2.2.
RRM
wskazuje,
że
osiągnięcie OKM następuje poprzez wykazanie
przez dostawcę mocy, że spełniono wymagania
określone w art. 52 ust. 2 ustaw. W tych
wymaganiach nie ma obowiązku przedstawienia
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
wskazanego obecnie podpunkcie 6. W tym
postanowieniu
Regulamin,
w
sposób
nieuzasadniony, wykracza poza zakres Ustawy.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

pkt 14.1.2.8
(poprzednio
14.1.2.5)

Proponuje się nadać brzmienie:
14.1.2.8.
Dostawca
mocy
jest
zobowiązany złożyć oświadczenie OKM
nie później niż przed zakończeniem
trzeciego roku dostaw albo przed
zakończeniem trwania umowy mocowej,
jeżeli została zawarta na mniej niż trzy
lata dostaw. Oświadczenie złożone
przez dostawcę mocy po tym terminie
pozostawia się bez rozpoznania.

Dostosowanie do art. 46 ust. 1 pkt 2 uRM,
zgodnie z którym dostawa ma możliwość
spełnienia OKM do końca trzeciego roku
dostaw. Przyjęcie propozycji zawartej w Karcie
aktualizacji stworzyłoby warunki formalne, które
uniemożliwiałyby
późniejsze
spełnienie
wymogów art. 52 ust. 2 co byłoby sprzeczne z
postanowieniami Ustawy pozwalającymi, w
przypadku nowej jednostki wytwórczej, na
opóźnienie nie większe niż 3 lata.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

14.1.2.16.

Proponuje się nadać brzmienie:
14.1.2.16. W przypadku, o którym mowa
w art. 47 ust. 2 ustawy, w odniesieniu do
danej jednostki rynku mocy przepisów
art. 59 ustawy nie stosuje się do upływu
miesiąca, w którym nastąpiła pozytywna
weryfikacja
oświadczenia OKM
potwierdzona przez OSP zgodnie z pkt
14.1.2.11.

Proponuje się wprowadzenie korekty tego
punktu w celu wyraźnego rozgraniczenia okresu
kar nakładanych zgodnie z art. 47 ust. 2 i kar
nakładanych zgodnie z art. 59. Proponowane
postanowienie może powodować wątpliwość, co
do możliwości pokrywanie się kar dla okresu od
momentu przekazania informacji wskazanych w
art. 52 ust. 2 i do końca danego miesiąca
kalendarzowego,
w
którym
nastąpiło
zaakceptowanie oświadczenia OKM przez OSP.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

i

i

i

Uwaga uwzględniona
W pkt. 14.1.2.3 usunięto podpunkt 6)
oraz
w
konsekwencji
tego
dostosowano odpowiednio treść pkt.
14.2.3, 14.2.4, 14.2.13, 14.2.16,
14.2.21,
14.2.23,
14.2.26
Regulaminu.

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 14.1.2.1
wskazując, że dostawca mocy jest
zobowiązany wykazać, że nowa
jednostka rynku mocy wytwórcza,
którą
dysponuje,
osiągnęła
Operacyjny Kamień Milowy nie
później niż przed zakończeniem
trzeciego roku dostaw albo przed
zakończeniem
trwania
umowy
mocowej, jeżeli została zawarta na
mniej niż trzy lata.
Uwaga nieuwzględniona
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłoby
powstanie
rozbieżności
pomiędzy
okresem,
za
który
dostawca
mocy
otrzymuje
wynagrodzenie
po
spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, a okresem, za który
płaci karę za niespełnienie tych
wymagań
przed
rozpoczęciem
pierwszego okresu dostaw. Dzień
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Art. 47 ust. 2 przewiduje nakładanie kar za każdy
rozpoczęty miesiąc roku dostaw.

54.

55.

56.

14.1.3.12.

14.1.3.13.

16.2.4.

Proponuje się nadać brzmienie:
14.1.3.12. Jeżeli dostawca mocy:
1) nie złożył raportu inwestycyjnego w
terminie wskazanym w pkt. 14.1.3.2,
albo
2) nie usunął wad lub braków
formalnych w wyznaczonym przez OSP
terminie,
OSP
stwierdza
niespełnienie
obowiązku, o którym mowa w pkt.
14.1.3.1, w odniesieniu do jednostki
rynku mocy, której dotyczył, o czym
niezwłocznie informuje dostawcę mocy,
zamieszczając stosowną informację w
rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu
wpisu ww. informacji do rejestru jest
także wysyłane automatycznie na adres
e-mail użytkownika rejestru.

Proponuje się scalenie punktów 14.1.3.12. i
14.1.3.13., które regulują tą samą kwestię.

Proponuje się usunięcie tego punktu i
dokonanie
zmiany
numeracji
następnych punktów.

Jw. do pkt 14.1.3.12.

Proponuje się nie usuwanie w ppkt 3 i 4
odniesień
do
ubytków
mocy
wynikających z poleceń OSP i OSD

Ubytki mocowe wynikające z poleceń OSP lub
OSD powinny być uwzględniane na etapie
rozliczania wykonania obowiązku mocowego a
nie dopiero na etapie rozliczania finansowego
(przyznawania kar i premii). Usunięcie z pkt.
16.2.4. punktów 3) i 4) mówiących o doliczaniu
ubytków wynikających z poleceń OSP lub OSD
do wykonania skorygowanego obowiązku
mocowego, będzie prowadziło do braku
możliwości wykonania obowiązku mocowego

złożenia oświadczenia o spełnieniu
Operacyjnego Kamienia Milowego
uznaje się za dzień spełnienia
wymagań, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem, że
OSP stwierdzi spełnienie tych
wymagań w wyniku weryfikacji
złożonych dokumentów.
Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.
Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

i

i

i

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona ze względu
na fakt, że postanowienia pkt.
14.1.3.12
Regulaminu
dotyczą
przypadku, gdy OSP nie potwierdza
spełnienia
obowiązku
złożenia
raportu inwestycyjnego, a termin na
jego złożenie nie upłynął. Zapisy pkt.
14.1.3.13
Regulaminu
dotyczą
przypadku, gdy OSP stwierdza
niespełnienie obowiązku złożenia
raportu w terminie wynikającym
z Regulaminu, w odniesieniu do
jednostki rynku mocy, której dotyczył.

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z brakiem uwzględnienia uwag
szczegółowych nr 54 oraz 96.
Uwaga uwzględniona
Zrezygnowano z proponowanych
zmian pkt. 16.2.4 w zakresie
dotyczącym ubytków.
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oraz braku możliwości uzyskania premii przez
jednostki rynku mocy z przyczyn od tych
jednostek niezależnych. Zgodnie z obecnymi
postanowieniami ubytki są uwzględniane
dopiero przy rozliczeniach finansowych i to
wyłącznie przy obliczeniu kar, nie bierze się ich
pod uwagę przy obliczaniu premii, przez co
jednostki rynku mocy tracą możliwość uzyskania
takiej premii lub realokowania nadwyżki ponad
własny SOM na inne jednostki RM, z przyczyn
na
które
nie
miały
wpływu.
Dodatkowo należy podkreślić, że proponowanie
usunięcie postanowień mówiących o doliczaniu
ubytków wynikających z poleceń OSP i OSD do
wykonania
skorygowanego
obowiązku
mocowego jest niezgodne z art. 58 ust. 4 uRM
oraz z pkt 16.6.10. i 16.6.11 RRM.
57.

58.

16.2.7.

16.6.12.

Proponuje się nie usuwanie we wzorze
ubytków wynikających z poleceń OSP
lub
OSD
do
wykonania
skorygowanego obowiązku mocowego.

Uzasadnienie jak do uwagi dot. pkt 16.2.4, a
także zmiana wzoru nie jest zgodna z pkt 16.2.6
pkt 2 i 3 RRM.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Proponuje się nadanie brzmienia:
16.6.12. Nowa jednostka rynku mocy
wytwórcza, do czasu pozytywnej
weryfikacji
oświadczenia
OKM
potwierdzonej przez OSP, zgodnie z pkt
14.1.2.11, nie jest zobowiązana do
wykonywania obowiązku mocowego w
okresach
zagrożenia
i testowych
okresach zagrożenia.

Proponuje się doprecyzowanie z uwagi na fakt,
że żłożone oświadczenie OKM może nie zostać
pozytywnie zweryfikowane przez OSP.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

i

i

Uwaga uwzględniona
Zrezygnowano z proponowanych
zmian pkt. 16.2.7 w zakresie
dotyczącym ubytków. Dodatkowo,
dodano odesłanie do pkt. 16.6.12
zawierającego szczegółowy sposób
wyznaczania wielkości ubytków.
Uwaga nieuwzględniona
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłoby
powstanie
rozbieżności
pomiędzy
okresem,
za
który
dostawca
mocy
otrzymuje
wynagrodzenie
po
spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, a okresem, w którym
może zostać wezwany do wykonania
obowiązku mocowego w okresach
zagrożenia i testowych okresach
zagrożenia.
Dzień
złożenia
oświadczenia OKM uznaje się za
dzień spełnienia wymagań, o których
mowa w art. 52 ust. 2 ustawy,
z zastrzeżeniem, że OSP stwierdzi
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spełnienie tych wymagań w wyniku
weryfikacji złożonych dokumentów.
59.

60.

61.

62.

16.7.3.

16.7.11.

16.8.1.2.

16.8.1.18.

Proponuje się nadanie brzmienia:
16.7.3.
Dostawca
mocy
zwraca
wynagrodzenie
za
wykonywanie
obowiązku mocowego należne na
podstawie umowy dotyczącej jednostki
rynku mocy, w odniesieniu do której
nie dokonał demonstracji, na zasadach
określonych w pkt. 17.1.5, za cały
kwartał, za który dostawca mocy nie
dokonał demonstracji, z zastrzeżeniem
pkt 16.7.11.

Proponuje się dostosować do sytuacji
wyłączających przeprowadzenie demonstracji
wskazanych w § 13 ust. 2 Rozporządzenia ME z
dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania
obowiązku mocowego, jego rozliczania i
demonstrowania oraz zawierania transakcji na
rynku wtórnym

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Proponuje się dodanie pkt w brzmieniu:
16.7.11. Na potrzeby wykazania
demonstracji w danym kwartale uznaje
się uzyskanie pozytywnego wyniku
testowego okresu zagrożenia lub
wykonanie pełnego skorygowanego
obowiązku mocowego w okresie
zagrożenia przez daną jednostkę rynku
mocy.

Proponuje się dostosować do sytuacji
wyłączających przeprowadzenie demonstracji
wskazanych w § 13 ust. 2 Rozporządzenia ME z
dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania
obowiązku mocowego, jego rozliczania i
demonstrowania oraz zawierania transakcji na
rynku wtórnym

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Proponuje się nadanie brzmienia:
16.8.1.2. OSP nie może ogłosić
testowego okresu zagrożenia w
odniesieniu do nowej jednostki rynku
mocy do czasu pozytywnej weryfikacji
oświadczenia OKM potwierdzonej przez
OSP, zgodnie z pkt 14.1.2.11.

Doprecyzowanie z uwagi na fakt, że spełnienie
OKM musi zostać potwierdzone przez OSP.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Proponuje się nadanie brzmienia:
W przypadku stwierdzenia braku
kompletności
wniosku
o
zwrot
uzasadnionych kosztów lub wątpliwości
w zakresie jego treści, w szczególności
w przypadku gdy wniosek o zwrot

Ustawa o rynku mocy daje uprawnienie
dostawcy ograniczone - wyłączanie do
przesłanek wskazanych w art. 67 ust. 5 uRM do żądania zwrotu kosztów TOZ. Wprowadzanie
dodatkowych wymogów (w szczególności
uzależnienie akceptacji wniosku o zwrot od faktu

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

i

i

i

i

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z brakiem
uwzględnienia
uwag
szczegółowych nr 60 oraz 103.

Uwaga nieuwzględniona
Brak konieczności dostosowania
postanowień Regulaminu w tym
zakresie. Proponowana regulacja
jest uwzględniona w Rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018
r. w sprawie wykonania obowiązku
mocowego,
jego
rozliczania
i demonstrowania oraz zawierania
transakcji na rynku wtórnym i ma
zastosowanie wprost.
Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Ujednolicono postanowienia pkt.
16.8.1.2
Regulaminu
z dotychczasowym brzmieniem pkt.
14.1.2.16 oraz 16.6.13 dotyczących
uregulowania
procedury
przedłożenia
OSP
informacji,
o których mowa w art. 52 ust. 2
ustawy.
Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Skorygowano treść pkt. 16.8.1.18
Regulaminu poprzez wydłużenie
terminu na usunięcie wad lub braków
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63.

64.

65.

16.8.1.19.

17.1.4.2.

17.1.4.2.

uzasadnionych kosztów nie spełnia
wymogów określonych w art. 67 ust.
5 ustawy lub w regulaminie, OSP za
pomocą rejestru wzywa dostawcę
mocy do usunięcia wad lub braków
formalnych
wniosku
o
zwrot
uzasadnionych kosztów, wskazując te
wady lub braki formalne w wezwaniu .
Informacja o wezwaniu do usunięcia
wad
lub
braków
formalnych
przekazywana
jest
także
powiadomieniem
wysyłanym
automatycznie
na
adres
e-mail
użytkownika rejestru.

złożenia wniosku czy uzupełnienia wniosku w
odpowiednim terminie) wykracza poza zakres
ustawowy.

Proponuje się usunąć.

Uzasadnienie jak wyżej, do uwagi dot. ppk
16.8.1.18

formalnych
wniosku
o
zwrot
uzasadnionych kosztów do 7 dni
roboczych. Art. 67 ust. 5 nakłada na
OSP
konieczność
pokrycia
uzasadnionych kosztów związanych
z uzyskaniem pozytywnego wyniku
testowego okresu zagrożenia przez
jednostkę rynku mocy na wniosek
dostawcy mocy. Z uwagi na
ustawowe
ograniczenia
dot.
uzasadnienia
kosztów
oraz
wysokości
rekompensaty
OSP
zobowiązany jest do weryfikacji ww.
wniosku.
Mając
na
uwadze
powyższe, w przypadku błędnego lub
niekompletnego
wniosku,
OSP
weryfikuje
wniosek
negatywnie
zgodnie z pkt. 16.8.1.19 oraz
16.8.1.22, a od tej decyzji dostawcy
mocy przysługuje prawo do złożenia
reklamacji, zgodnie z pkt. 16.8.1.23.
Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Zdaniu wprowadzającemu proponuję
się
nadać
brzmienie:
17.1.4.2. W odniesieniu do jednostki
rynku mocy, której należne jest
wynagrodzenie za dany miesiąc
rozliczeniowy m , dostawca mocy, w
ciągu
5
dni
roboczych
po
zakończeniu okresu rozliczeniowego,
dostarcza do OSP za pośrednictwem
rejestru informację o:

Dostosowanie
do
pozostałych
zmian
regulaminu, zmiana ma na celu wydłużenie
czasu na składanie informacji i zapobieżenie
sytuacjom, kiedy ostatni dzień składania
informacji przypada w dniu wolnym od pracy.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Jednocześnie
zasadnym
jest
wprowadzenia rozwiązania, że JRM,
które wyłącznie korzystają z systemu
wsparcia wynikającego z uRM, składały

Postulowana zmiana ma zmniejszyć obowiązki
JRM, które wyłącznie korzystają z rynku mocy.

Polskie
Górnictwo
Naftowe

i

i

i

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z uwzględnieniem (w zmienionej
redakcji) uwagi nr 62 oraz 105
i skorygowaniem treści pkt. 16.8.1.18
Regulaminu.
Uwaga nieuwzględniona
Zaproponowana zmiana terminu nie
jest możliwa ze względu na
ustawowy
termin
przekazania
informacji
o
wynagrodzeniu,
określony na 7 dni kalendarzowych
po
zakończeniu
okresu
rozliczeniowego.

Uwaga nieuwzględniona
W celu wyznaczenia wysokości
wynagrodzenia,
niezbędne
jest
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oświadczenia tylko raz - przed 1
okresem dostaw, ewentualnie przed
rozpoczęciem/zakończeniem każdego
roku dostaw.

66.

67.

17.1.5.4

17.1.5.10

Gazownictwo
S.A.

posiadanie przez OSP wiedzy na
temat
otrzymywania
albo
nieotrzymywania przez jednostki
fizyczne
wchodzące
w
skład
jednostki rynku mocy wsparcia
w ramach systemów wsparcia innych
niż rynek mocy. W związku z tym,
dostarczenie takiej informacji również
przez
jednostki
niepobierające
innych form wsparcia jest konieczne.
Informacje te będą zawsze składane
po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego.
Niezależnie, mając na uwadze
powyższe oraz w celu minimalizacji
związanych z tym niedogodności,
wraz z rozwojem rejestru rynku mocy
OSP dołoży należytej staranności
w celu ograniczenia zakresu działań,
które będą niezbędne do wykonania
przez
przedstawicieli
dostawcy
mocy.
Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.5.4
Regulaminu, określając termin jako 5
dni roboczych ze względu na
konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.

Zdaniu wprowadzającemu proponuję
się
nadać
brzmienie:
17.1.5.4. W terminie 7 dni roboczych od
poinformowania dostawcy mocy o
wyniku
demonstracji
zgodnie
z
pkt. 16.7.2, dostawca mocy może, z
wykorzystaniem
rejestru,
zgłosić
zastrzeżenie dotyczące poprawności
danych
pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczących demonstracji:

Dostosowanie
do
pozostałych
zmian
regulaminu, zmiana ma na celu wydłużenie
czasu na składanie zastrzeżenia i zapobieżenie
sytuacjom, kiedy ostatni dzień składania
zastrzeżenia przypada w dniu wolnym od
pracy.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

17.1.5.10 Dostawca mocy zwraca na
rachunek OSP wynagrodzenie za cały
kwartał w terminie 14 dni roboczych
od wystawienia faktur korygujących, o
których mowa w pkt. 17.1.5.2.

Dostosowanie do pozostałych zmian regulaminu
w
zakresie
dni
roboczych,
a
nie
kalendarzowych.

Polskie
Górnictwo
Naftowe i
Gazownictwo
S.A.

i

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.5.10
Regulaminu, określając termin jako
10 dni roboczych ze względu na
konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.
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68.

69.

70.

71.

17.1.8.3.

17.2.1.3.

Załącznik
14.8

10.1.7 1) i 2)

Proponuje się pozostawienie tego
punktu w brzmieniu dotychczasowym.

Projektowana zmiana nie jest zgodna z art. 62
ust. 2 uRM i z tego względu nie powinna być
wprowadzona. W sposób nieuzasadniony
przyjęcie zmiany prowadziłoby do dodatkowego
zmniejszenia wysokość wynagrodzenia dla
JRM, które spełnią OKM po pierwszym roku
dostaw. Takie rozwiązanie należałoby traktować
jako nieuzasadnioną sankcję finansową , w
stosunku do jednostek , które w wyniku
opóźnienia nie otrzymują wynagrodzenia
mocowego i ponoszą już konsekwencje
wynikające z art. 47 ust. 2 Ustawy.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Zdaniu wprowadzającemu proponuje
się
nadać
brzmienie:
17.2.1.3. W terminie 7 dni roboczych od
opublikowania danych zgodnie z pkt.
17.2.1.2, dostawca mocy może, z
wykorzystaniem
rejestru,
zgłosić
zastrzeżenie dotyczące poprawności
danych pomiarowo-rozliczeniowych:

Dostosowanie do pozostałych zmian regulaminu
w
zakresie
dni
roboczych,
a
nie
kalendarzowych.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

Niezbędne jest korekta tytułu i
uzupełnienie części załącznika na str. 5
poprzez
dodanie
kolumn
umożliwiających podanie nakładów dla
lat n,n+1 i n+2 , które będą ponoszone
w przypadku dozwolonego opóźnienia
realizacji nowej jednostki wytwórczej .

W przypadku nowych jednostek rynku mocy
wytwórczych możliwe jest opóźnienie spełnienia
warunków wskazanych w art.. 52 ust. 2 na okres
nie przekraczający 3 lat. W związku z
powyższym należy przewidywać możliwość
ponoszenia nakładów inwestycyjnych w latach
wynikających z opóźnienia tzn, lata n, n+1 i n+2
co powinno być możliwe do odpowiedniego
zaraportowania.

Polskie
Górnictwo
Naftowe
Gazownictwo
S.A.

1) jedną jednostką fizyczną redukcji
zapotrzebowania o mocy osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania nie mniejszej niż
wartości mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację,
albo

W przypadku agregacji jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania nieprawdopodobnym
jest zagregowanie wolumenu o dokładnej
wartości mocy. Zastapienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji zapotrzebowania o mocy

PKN
S.A.

i

i

i

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Wprowadzone zmiany
dotyczące
jednostek,
które
nie
spełnią
wymagań
związanych
z Operacyjnym Kamieniem Milowym
przed rozpoczęciem pierwszego roku
dostaw
są
doprecyzowaniem
aktualnych przepisów, których celem
jest zapewnienie odliczenia od
wynagrodzenia
całej
wartości
uzyskanej pomocy publicznej i jest
zgodne z zasadami stosowanymi
w odniesieniu do pomocy publicznej.
Opóźnienie w osiągnięciu OKM nie
może być podstawą do zmniejszenia
wielkości
odliczanej
pomocy
publicznej.
Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.2.1.3
Regulaminu, określając termin jako 5
dni roboczych ze względu na
konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.
Uwaga uwzględniona
Zmieniono wzór zał.
Regulaminu.

14.8

do

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
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72.

.4.1.30

2) grupą jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania, których łączna moc
osiągalna
redukcji zapotrzebowania jest nie
mniejsza niż wartości mocy wskazanej
we wniosku o certyfikację.

większej niż moc określona w procesie
certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo Systemu i
poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając
się do mitygacji
ryzyka
niewykonania obowiązku w ramach Rynku
Mocy.

Dodanie zdania: "Pełnomocnitwa i
upoważnienia wymagają aktualizacji do
obowiązującego wzorca do czasu
uruchomienia najbliższego procesu
certyfikacji ogólnej.

Brak określenie w regulaminie daty granicznej
może spowodować ryzyko występowania
wątpliwości interpretacyjnyych wynikajcych z
istnienia
kilku
różnych
wersji
treści
pełnomocnictwa.

certyfikacji
skutkowałoby
zwiększeniem
mocy
osiągalnej
jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana. Moc
osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona
w certyfikacie
dopuszczającym
jednostkę
do
udziału w aukcji mocy lub rynku
wtórnym. Ustawa nie przewiduje
możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu
certyfikatu. Ponadto, art. 16 ust. 1
ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek
fizycznych
w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem
maksymalnej
dopuszczalnej mocy grupy jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.
PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Termin wejścia w życie zmian
Regulaminu określa pkt. 2.3.2
Regulaminu. Zgodnie z pkt. 4.4.11
Regulaminu nie jest wymagana
aktualizacja wzorów pełnomocnictw,
które
zostały
udzielone
na
poprzednich wzorach w terminie ich
obowiązywania.
Niezależnie od powyższego, dodano
pkt
23.25
Regulaminu
doprecyzowujący kwestie dotyczące
wzorów
pełnomocnictw
i upoważnień.
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73.

3.1.10 pkt 2

Tabela
termin
31 dni kalendarzowych od daty
rozpoczęcia danej certyfikacji ogólnej

W związku ze zmianą terminu składania
wniosków o wpis do rejestru w ramach
certyfikacji ogólnej z 10 dni kalendarzowych na
10 dni roboczych, ENERGA-OPERATOR SA
wnioskuje o wydłużenie terminu na weryfikacje
wniosków przez OSDp z 28 do 31 dni
kalendarzowych od rozpoczęcia certyfikacji
ogólnej.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona

74.

4.1.24.

Dane osobowe zgromadzone w
rejestrze przetwarzane są przez OSP
zgodnie z przepisami rozporządzenia
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Błędnie wpisana data uchwalenia ustawy o
ochronie danych osobowych (10 sierpnia).

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona

75.

4.1.26.

OSP wykonuje w stosunku do osób
fizycznych,
których
dane
są
zgromadzone w rejestrze, obowiązek
informacyjny o przysługujących im
prawach zgodnie z rozporządzeniem
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z innymi zapisami Regulaminu (np. pkt
4.1.26) rozporządzenie RODO i ustawa o
ochronie danych osobowych powinny być
przytaczane łącznie jako źródła obowiązujących
przepisów.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona

76.

6.2.1.2

Dodanie
do
definicji
punktu
pomiarowego
również
punktów
wykorzystywanych
na
potrzeby
rozliczeń
w
ramach
procesów
bilansowania centralnego.

Dodanie takich punktów pozwoli na rozwiązanie
różnic w otoczkach bilansowych występujących
pomiędzy procesami Rynku Mocy i Rynku
Bialsującego wskazywanych w uwagach
ogólnych.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja jest niezgodna z definicją
punktu pomiarowego określoną w art.
2 ust. 1 pkt 29 ustawy.
Kwestia
rozbieżności
pomiędzy
procesami rynku mocy i rynku
bilansującego została zaadresowana
poprzez dodanie pkt. 16.2.24
i 16.2.25 Regulaminu.

77.

6.2.1.3

Dostosowanie do zmian wynikających z
proponwanego pkt 6.2.1.2.

jw..

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja jest niezgodna z definicją
punktu pomiarowego określoną w art.
2 ust. 1 pkt 29 ustawy.
Kwestia
rozbieżności
pomiędzy
procesami rynku mocy i rynku
bilansującego została zaadresowana
poprzez dodanie pkt. 16.2.24
i 16.2.25 Regulaminu.
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78.

16.2.9.

Dodanie w EODhk i Ebhi wskazania, że
przepływ energii mierzony na torach
wyprowadzenia
mocy
oraz
produkowany
przez
generatory
powinien się oddnosić do punktów
związanych z JWCD będacą częścią tej
jednostki fizycznej.

Ze względu, na fakt iż WBNh służy we wzorze
16.2.7 do zamiany z brutto na netto mocy
dyspozycyjnej JWCD uwależnienie go od
punktów związanych z JWCD pozwoli na
dokładne i poprawne przekonwertowanie tych
mocy za pomocą pomiarów związanych z tą
jednostką.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona
W pkt. 16.2.24 i 16.2.25 Regulaminu
uwzględniono
rozwiązanie
dedykowane jednostkom fizycznym
wytwórczym
uczestniczącym
aktywnie w bilansowaniu KSE
w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania w skład których
wchodzi co najmniej jedna jednostka
wytwórcza, która nie uczestniczy
aktywnie w bilansowaniu KSE
w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania.
Powyższe
postanowienia regulują podnoszone
kwestie.

79.

16.2.10.

W przypadku jednostki fizycznej
wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2
podpunkt 1), jeżeli OSP ani OSD nie
posiadają bezpośredniego dostępu do
danych pomiarowych dotyczących ilości
energii elektrycznej mierzonej na
zaciskach generatorów (𝐸𝐵ℎ𝑖), na
potrzeby wyznaczania współczynnika
𝑊𝐵𝑁ℎ, właściciel jednostki fizycznej
udostępnia OSP za pośrednictwem
swojego Dostawcy Usług Bilansowania
godzinowe ilości energii elektrycznej
zmierzone na zaciskach generatorów
𝐸𝐵ℎ𝑖, na warunkach uzgodnionych z
tym OSP.

OSD nie rejestruje danych na zacisków
generatora źródeł wytwórczych, gdyż takie
punkty znajdują się poza obszarem sieci OSD, i
nie należą do majątku OSD. Zapis nakłada na
OSD, obowiązek a jako podmiot pośredniczący
również odpowiedzialność za dane jak również
określenie zasad współpracy z Wytwórcą. W
ramach rynku energii Wytwórca ma określony
już podmiot który go reprezentuje na rynku.
Proponujemy aby
dane wychodzące poza
schemat określony w certyfikacji , były
obsługiwane na styku wytwórca i OSP za
pośrednictwem Dostawcy Usług Bilansowania.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Przekazywanie wszystkich danych
pomiarowych, również ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów,
powinno
być
realizowane w sposób jednolity,
zgodnie z pkt. 18.1.1 podpunkt 3).
W przypadku lokalizacji jednostki
w sieci OSD, dane powinny być
przekazywane przez właściwego
OSDp. W przypadku jednostek
przyłączonych do sieci OSP – dane
będą pozyskiwane bezpośrednio
przez OSP.
Ponadto, ze względu na fakt, że
Dostawcy Usług Bilansowania nie są
uczestnikami rynku mocy, brak jest
możliwości włączenia ich do obsługi
procesów rynku mocy.

80.

17.1.5.4 ppkt
3

Potrzebne jest doprecyzowanie w zakresie
sposobu i terminu przekazywania zgłoszenia
zastrzeżenia pomiędzy OSP a OSD.W obecnym
brzmieniu brak jest niezbędnych informacji w
zakresie sposobu i terminu przekazywania
zgłoszenia.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 18.4.18,
doprecyzowując termin oraz tryb
przekazania informacji.
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81.

17.2.1.3 ppkt
3

82.

17.1.2.1.
17.1.3.1.

i

Potrzebne jest doprecyzowanie w zakresie
sposobu i terminu przekazywania zgłoszenia
zastrzeżenia pomiędzy OSP a OSD.W obecnym
brzmieniu brak jest niezbędnych informacji w
zakresie sposobu i terminu przekazywania
zgłoszenia.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 18.4.18,
doprecyzowując termin oraz tryb
przekazania informacji.

W wymienionych punktach istnieje
infomacja
dotycząca
sposobu
przesyłania
faktur,
która
jest
nieprecyzjna. W 17.1.2.1. jest to tylko
przesyłanie poprzez platformę/mail, zaś
w 17.1.3.1. jest mowa o przesyłaniu
poprzez rejestr.

Doprecyzowania i uniknięcie nieporozumień

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt.
Regulaminu.

17.1.3.1

83.

17.1.4.2. – 2)

Proponujemy dodanie zapisu dzięki
któremu dostawca mocy, którego
niedotyczy wsparcie nie miał obowiązku
przesyłania oświadczenia i wartość
wspracia wynosiła dla niego 0. Może to
zrobić przez jednokrotną deklarację
niekorzystania z systemu wsparcia lub
domyślnie brak infomacji oznacza brak
konieczności
odliczenia.
Ilość
jednostek,
których
dotyczy
to
zaganienie jest znikoma, a dodaje to
kolejny obowiązek dla wszystkich
uczestników rynku.

Zgodnie z uwagą, usunięcie nadmiernych
obowiązków dla dostawców mocy.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
W celu wyznaczenia wysokości
wynagrodzenia,
niezbędne
jest
posiadanie przez OSP wiedzy na
temat
otrzymywania
albo
nieotrzymywania przez jednostki
fizyczne
wchodzące
w
skład
jednostki rynku mocy wsparcia
w ramach systemów wsparcia innych
niż rynek mocy. W związku z tym,
dostarczenie takiej informacji również
przez
jednostki
niepobierające
innych form wsparcia jest konieczne.
Informacje te będą zawsze składane
po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego.
Niezależnie, mając na uwadze
powyższe oraz w celu minimalizacji
związanych z tym niedogodności,
wraz z rozwojem rejestru rynku mocy
OSP dołoży należytej staranności
w celu ograniczenia zakresu działań,
które będą niezbędne do wykonania
przez
przedstawicieli
dostawcy
mocy.

84.

18.2.2.

OSDp z wykorzystaniem rejestru
dokonują weryfikacji, o której mowa w

W związku ze zmianą w pkt. 3.1.10 pkt 2
terminu składania wniosków o wpis do rejestru

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga uwzględniona
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pkt. 6.3.3.3 w terminie 31 dni
kalendarzowych od daty rozpoczęcia
danej certyfikacji ogólnej, po uprzednim
pozyskaniu informacji od właściwych
OSDn.

w ramach certyfikacji ogólnej z 10 dni
kalendarzowych na 10 dni roboczych, ENERGAOPERATOR SA wnioskuje o wydłużenie
terminu na weryfikacje wniosków przez OSDp z
28 do 31 dni kalendarzowych od rozpoczęcia
certyfikacji ogólnej.

85.

18.4.1.

Podstawą do rozliczenia wykonania
obowiązku mocowego jednostki rynku
mocy
przyłączonej
do
sieci
dystrybucyjnej są dane pomiaroworozliczeniowe dostarczane OSP przez:
1. OSDp, właściwego ze względu na
lokalizację
jednostek
fizycznych
wchodzących w skład jednostki rynku
mocy w zakresie danych pomiaroworozliczeniowych
pochodzących
ze
wszystkich punktów pomiarowych w
sieci dystrybucyjnej wskazanych dla
danej jednostki fizycznej w ramach
procesu
certyfikacji
ogólnej,
2. Dostawcę Usług Bilansowania, w
zakresie
danych
pomiarowych,
dotyczących ilości energii elektrycznej
zmierzonej na zaciskach każdego
generatora wchodzącego w skład
jednostki
fizycznej
aktywnie
uczestniczącej w bilansowaniu KSE w
ramach
mechanizmu
centralnego
bilansowania, o których mowa w pkt.
16.2.10.

OSD nie rejestruje danych na zacisków
generatora źródeł wytwórczych, gdyż takie
punkty znajdują się poza obszarem sieci OSD, i
nie należą do majątku OSD. Zapis nakłada na
OSD, obowiązek a jako podmiot pośredniczący
również odpowiedzialność za dane jak również
określenie zasad współpracy z Wytwórcą. W
ramach rynku energii Wytwórca ma określony
już podmiot który go reprezentuje na rynku.
Proponujemy aby
dane wychodzące poza
schemat określony w certyfikacji , były
obsługiwane na styku wytwórca i OSP za
pośrednictwem Dostawcy Usług Bilansowania.

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Przekazywanie wszystkich danych
pomiarowych, również ilości energii
elektrycznej mierzonej na zaciskach
generatorów,
powinno
być
realizowane w sposób jednolity,
zgodnie z pkt. 18.1.1 podpunkt 3).
W przypadku lokalizacji jednostki
w sieci OSD, dane powinny być
przekazywane przez właściwego
OSDp. W przypadku jednostek
przyłączonych do sieci OSP – dane
będą pozyskiwane bezpośrednio
przez OSP.
Ponadto, ze względu na fakt, że
Dostawcy Usług Bilansowania nie są
uczestnikami rynku mocy, brak jest
możliwości włączenia ich do obsługi
procesów rynku mocy.

86.

18.7.

18.7.
Przekazywanie
danych
pomiarowych na potrzeby weryfikacji
oświadczenia
potwierdzającego
dostarczanie mocy do systemu przez
jednostkę rynku mocy w procesie
monitorowania
realizacji
umów
mocowych
18.7.1. Jeżeli jest to tylko technicznie
możliwe OSDp dostarczają OSP dane
pomiarowo-rozliczeniowe
dotyczące
jednostek
fizycznych
wytwórczych
wchodzących w skład jednostek rynku

W przypadku braku danych rejestrowanych w
systemie OSDp o które wnioskuje OSP,
pozyskanie danych od wytwórcy lub OSDn
przez OSDp oraz przekazanie ich do OSP w
terminie 5 dni, jest ciężkie do wykonania.
Uważamy że termin jest za krótki. Jeżeli
wymagane byłoby dotrzymanie 5-cio dniowgo
terminu, dane do weryfikacji powinny zostać
udostępniane za pośrednictwem bezpośredniej
komunikacji PSE z Wytwórcą lub OSDn.
Dodatkowo uważamy że sposób wymiany
danych, mechanizmy i zasady powinny być

PKN
S.A.

ORLEN

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z 14-dniowym
okresem
na
weryfikację
oświadczenia
OKM
zawierającego m.in. oświadczenie
potwierdzające dostarczenie mocy
do systemu przez jednostkę rynku
mocy.
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mocy
wytwórczych,
dla
których
weryfikowane
jest
oświadczenie
potwierdzające dostarczanie mocy do
systemu, o którym mowa w pkt. 14.1.2.3
podpunkt 1), 14.2.3 podpunkt 2),
14.2.21 podpunkt 3), w trybie i na
zasadach opisanych w pkt. 18.4.
18.7.2.
Jeżeli
dane
pomiaroworozliczeniowe dotyczące jednostek
fizycznych wytwórczych wchodzących w
skład
jednostek
rynku
mocy
wytwórczych, dla których weryfikowane
jest
oświadczenie
potwierdzające
dostarczanie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt 3), nie są przekazywane w
trybie i na zasadach opisanych w pkt.
18.4, OSDp udostępniają właściwe
dane na wniosek OSP, w formie
uzgodnionej
w
trybie
roboczym
pomiędzy OSP a danym OSDp, nie
później jednak niż w terminie 30 dni
roboczych od chwili wystąpienia o
udostępnienie danych pomiaroworozliczeniowych.
18.7.3.
OSD
udostępniają
OSP
nieodpłatnie
dane
pomiaroworozliczeniowe na potrzeby weryfikacji
oświadczenia
potwierdzającego
dostarczanie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt
3).
18.7.4. OSDn nieodpłatnie przekazują
do
OSDp
dane
pomiaroworozliczeniowe na potrzeby weryfikacji
oświadczenia
potwierdzającego
dostarczanie mocy do systemu, o
którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt
1), 14.2.3 podpunkt 2), 14.2.21
podpunkt 3).

określone już na poziomie regulaminu rynku
mocy. Odesłanie do uzgodnień miedzy stronami
wprowadzi błędy i utrudnienia organizacyjne.
Podtrzymujemy również nasze stanowisko że
dane wybiegające poza obszar określony w
certyfikacie, powinny zostać udostępniane OSP
bezpośrednio
od
Wytwórcy
lub
za
pośrednictwem Dostawcy Usług Bilansowania
lub POB.
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87.

1.2 podpunkt
19)

Proponujemy odrzucenie zmiany i
pozostawienie zapisów tego punktu w
dotychczasowym
brzmieniu,
tj.
19)
niezależna
ekspertyza
–
dokument sporządzony zgodnie z pkt.
7.4.5 regulaminu rynku mocy w celu
wykonania obowiązku określonego w
art. 19 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 4, art. 20
ust. 4 pkt 2 lub art. 52 ust. 2 pkt 3
ustawy.

Konieczność przedkładania po raz kolejny
niezależnej ekspertyzy przy weryfikacji FKM jest
nadmiernym wymaganiem, wobec braku takiego
wymogu w uRM oraz faktu, że ekspertyza była
przedkładana podczas certyfikacji, a poziom
zaktualizowanych, planowanych nakładów nie
może spaść poniżej poziomu warunkującego
właściwą kwalifikację JRM (patrz nowa regulacja
w pkt 14.1.1.6).

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
Przywrócono
dotychczasowe
brzmienie pkt. 1.2 podpunkt 19)
Regulaminu.

88.

7.4.5.1 nowy
podpunkt 3)

Proponujemy
zrezygnować z tego
nowego podpunktu.

Uzasadnienie w ww. uwadze do pkt 1.2 ppkt 19.
Brak takiego wymogu w uRM.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
W pkt. 7.4.5.1 usunięto podpunkt 3)
Regulaminu.

89.

7.4.5.4 ppk 3

3) potwierdzenie możliwości spełnienia
w pierwszym okresie dostaw parametru,
o którym mowa odpowiednio w art. 25
ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy – w przypadku
jednostki rynku mocy wytwórczej, która
na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy, w
wyniku aukcji głównej zawarła umowę
mocową na okres dłuższy niż
wynikający z art. 25 ust. 4 ustawy.

O
ile
jest
uzasadnionym
uzyskanie
potwierdzenia, że nowa JRM spełnia warunki
wskazane w art.. 25 ust. 1 p. 1 oraz dodatkowo
w art.. 25 ust. 1 p. 2 w przypadku jednostki
kogeneracji to takie potwierdzenie w ramach
ekspertyzy powinno dotyczyć tylko okresu
dostaw następującego bezpośrednio po
wykonaniu ekspertyzy. O ile w praktyce, w
przypadku oddania JRM do użytku mało
prawdopodobne jest późniejsze dokonanie
takich zmian , które powodowałyby brak
spełnienia warunków art. 25 ust. 5 jeśli takie
warunku były spełnione bezpośrednio po
oddaniu JRM do użytku to jednak sytuacji takiej
nie można zupełnie wykluczyć. Biorąc to pod
uwagę wykonawcy niezależnej ekspertyzy mogą
wstrzymywać się z wydaniem opinii w tym
zakresie, szczególnie w przypadku jednostek z
umowami na okres np. 17 lat. Wprowadzenie
zapisu o potwierdzeniu spełnienia warunków
technicznych wskazanych w Art. 25 ust. 5 dla
pierwszego
okresu
dostaw
w
sposób
wystarczający zabezpieczy realizację wymogów
ustawowych.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Wyjaśnienie
Zmieniono
treść
postanowienia
Regulaminu poprzez dostosowanie
do art. 25 ust 5 ustawy.

90.

7.4.5.3.

Proponujemy wykreślenie tego punktu.

Uzasadnienie w ww. uwadze do pkt 1.2 ppkt 19.
Brak takiego wymogu w uRM.

Polskie
Towarzystwo

Uwaga uwzględniona
Usunięto pkt 7.4.5.3 Regulaminu.
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Elektrociepłowni
Zawodowych
91.

14.1.1.5.

Proponujemy wykreślenie tego punktu.

Propozycja nakłada na Dostawcę nowe
obowiązku, które nie mają uzasadnienia w
obecnych zapisach Ustawy. W szczególności
obowiązki te dotyczą przedłożenia niezależnej
ekspertyzy na etapie FKM co będzie
powodować dodatkowe koszty.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Wprowadzenie nowego pkt. 14.1.1.5
Regulaminu ma na celu umożliwienie
dostawcom mocy zmiany całkowitych
nakładów inwestycyjnych już na
etapie
składania
oświadczenia
o spełnieniu Finansowego Kamienia
Milowego (FKM), w odniesieniu do
nakładów
inwestycyjnych
wskazanych w certyfikacji do aukcji.
Zmiana ta będzie możliwa poprzez
dołączenie do oświadczenia FKM
dokumentu
stanowiącego
aktualizację niezależnej ekspertyzy,
o której mowa w pkt. 7.4.5.1
podpunkt
1),
w
zakresie
obejmującym część dot. weryfikacji
nakładów inwestycyjnych. Dokument
ten powinien być podpisany przez
podmioty wskazane w pkt. 7.4.5.7
oraz
7.4.5.8
Regulaminu.
W przypadku
gdy
nakłady
inwestycyjnie nie będą mniejsze od
nakładów wskazanych w certyfikacji
do
aukcji,
dołączenie
ww.
dokumentu nie jest wymagane.
Aktualna wersja Regulaminu nie
dopuszcza możliwości dokonania
zmiany nakładów inwestycyjnych
wcześniej niż w ramach składania
raportu
z
aktualnego
stanu
zaawansowania
inwestycji.
W związku z tym proponowane
zmiany w pkt. 14.1.15 Regulaminu są
szansą dla dostawców mocy na
wypadek, gdy pierwotne założenia
dotyczące nakładów inwestycyjnych
ulegną zmianie już na etapie
składania
oświadczenia
FKM.
W związku
z
tym,
nowe
postanowienia należy traktować
Strona 62 z 113

jako opcję. Jeśli nakłady nie ulegną
zmianie,
zakres
dokumentów
przedkładanych
w
ramach
oświadczenia FKM również nie ulega
zmianie i obejmuje wyłącznie
załącznik 14.1 oraz pełnomocnictwo
do
dokonywania
czynności
dotyczących monitorowania realizacji
umowy mocowej.
92.

14.1.2.3 ppkt
6

Proponuje się usunięcie podpunktu 6)

Punkt
14.1.2.2.
RRM
wskazuje,
że
osiągnięcie
OKM
następuje poprzez wykazanie przez dostawc
ę mocy, że spełniono wymagania określone w
art. 52 ust. 2 ustawy . W tych wymaganiach nie
ma obowiązku przedstawienia koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej wskazanego
obecnie podpunkcie
6. W tym zapisie
Regulamin
, w sposób nieuzasadniony,
wykracza poza zakres Ustawy.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
W pkt. 14.1.2.3 usunięto podpunkt 6)
oraz
w
konsekwencji
tego
dostosowano odpowiednio treść pkt.
14.2.3, 14.2.4, 14.2.13, 14.2.16,
14.2.21,
14.2.23,
14.2.26
Regulaminu.

93.

pkt 14.1.2.8
(poprzednio
14.1.2.5)

Proponuje się nadać brzmienie:
14.1.2.8.
Dostawca
mocy
jest
zobowiązany złożyć oświadczenie OKM
nie później niż przed zakończeniem
trzeciego roku dostaw albo przed
zakończeniem trwania umowy mocowej,
jeżeli została zawarta na mniej niż trzy
lata dostaw. Oświadczenie złożone
przez dostawcę mocy po tym terminie
pozostawia się bez rozpoznania.

Dostosowanie zapisu do art. 46 ust. 1 pkt 2 uRM,
zgodnie z którym dostawa ma możliwość
spełnienia OKM do końca trzeciego roku
dostaw. Przyjęcie propozycji zawartej w Karcie
aktualizacji stworzyłoby warunki formalne, które
uniemożliwiałyby
późniejsze
spełnienie
wymogów art. 52 ust. 2 co byłoby sprzeczne z
postanowieniami Ustawy pozwalającymi, w
przypadku nowej jednostki wytwórczej, na
opóźnienie nie większe niż 3 lata.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt. 14.1.2.1
Regulaminu wskazując, że dostawca
mocy jest zobowiązany wykazać, że
nowa
jednostka
rynku
mocy
wytwórcza,
którą
dysponuje,
osiągnęła
Operacyjny
Kamień
Milowy nie później niż przed
zakończeniem trzeciego roku dostaw
albo przed zakończeniem trwania
umowy mocowej, jeżeli została
zawarta na mniej niż trzy lata.

94.

14.1.2.16.

Proponuje się nadać brzmienie:
14.1.2.16. W przypadku, o którym mowa
w art. 47 ust. 2 ustawy, w odniesieniu do
danej jednostki rynku mocy przepisów
art. 59 ustawy nie stosuje się do upływu
miesiąca, w którym nastąpiła pozytywna
weryfikacja
oświadczenia OKM

Proponuje się wprowadzenie korekty zapisu
tego punktu w celu wyraźnego rozgraniczenia
okresu kar nakładanych zgodnie z art. 47 ust. 2
i kar nakładanych zgodnie z art. 59.
Proponowany
zapis
może
powodować
wątpliwość, co do możliwości pokrywanie się kar
dla okresu od momentu przekazania informacji
wskazanych w art. 52 ust. 2 i do końca danego
miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłoby
powstanie
rozbieżności
pomiędzy
okresem,
za
który
dostawca
mocy
otrzymuje
wynagrodzenie
po
spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, a okresem, za który
płaci karę za niespełnienie tych
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potwierdzona przez OSP zgodnie z pkt
14.1.2.11.

zaakceptowanie oświadczenia OKM przez OSP.
Art. 47 ust. 2 przewiduje nakładanie kar za
każdy rozpoczęty miesiąc roku dostaw.

wymagań
przed
rozpoczęciem
pierwszego okresu dostaw. Dzień
złożenia oświadczenia o spełnieniu
Operacyjnego Kamienia Milowego
uznaje się za dzień spełnienia
wymagań, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem, że
OSP stwierdzi spełnienie tych
wymagań w wyniku weryfikacji
złożonych dokumentów.

95.

nr
punktu
14.1.2.17
oraz 14.2.28

Proponuje się zamiast kropki wstawić
treść:
"albo
w
ciągu
7
dni
kalendarzowych
od
powzięcia
wiadomości przez dostawcę mocy o
zmianie wielkości udzielonej mu
pomocy publicznej."

Istnieje konieczność stworzenia możliwości
dostawcy mocy dla uaktualnienia informacji o
udzielonej pomocy publicznej o charakterze
inwestycyjnym, o której mowa w art. 62 ust. 1
ustawy o rynku mocy, w przypadku gdy po dacie
wykazania osiągnięcia OKM lub w trakcie
okresu dostaw wartość wykazanej wcześniej
pomocy publicznej uległa zmianie, np. na
skutek zastosowania przepisów art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (DU 2015 poz. 1223) lub
konieczności zwrotu środków otrzymanych na
realizacje projektu wraz z odsetkami na skutek
niezachowania trwałości projektu wynikającej z
rozumienia art.71 ust. 1 Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja jest niezgodna z treścią
ustawy. Ustawa nie przewiduje
mechanizmu
korekty
pomocy
publicznej ex-post.

96.

14.1.3.12.

Proponuje się nadać brzmienie:
14.1.3.12. Jeżeli dostawca mocy:
1) nie złożył raportu inwestycyjnego w
terminie wskazanym w pkt. 14.1.3.2,
albo
2) nie usunął wad lub braków
formalnych w wyznaczonym przez OSP
terminie,
OSP
stwierdza
niespełnienie
obowiązku, o którym mowa w pkt.
14.1.3.1, w odniesieniu do jednostki
rynku mocy, której dotyczył, o czym
niezwłocznie informuje dostawcę mocy,
zamieszczając stosowną informację w

Proponuje się scalenie punktów 14.1.3.12. i
14.1.3.13., które regulują tą samą kwestię.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona ze względu
na fakt, że postanowienia pkt.
14.1.3.12
Regulaminu
dotyczą
przypadku, gdy OSP nie potwierdza
spełnienia
obowiązku
złożenia
raportu
inwestycyjnego,
a termin na jego złożenie nie upłynął.
Zapisy pkt. 14.1.3.13 Regulaminu
dotyczą przypadku, gdy OSP
stwierdza niespełnienie obowiązku
złożenia
raportu
w
terminie
wynikającym
z
regulaminu,
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rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu
wpisu ww. informacji do rejestru jest
także wysyłane automatycznie na adres
e-mail użytkownika rejestru.

w odniesieniu do jednostki rynku
mocy, której dotyczył.

97.

14.1.3.13.

Proponuje się usunięcie tego punktu i
dokonanie
zmiany
numeracji
następnych punktów.

Jw. do pkt 14.1.3.12.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z brakiem uwzględnienia uwag
szczegółowych nr 54 oraz 96.

98.

16.2.4.

Proponuje się nie usuwanie w ppkt 3 i 4
odniesień
do
ubytków
mocy
wynikających z poleceń OSP i OSD

Ubytki mocowe wynikające z poleceń OSP lub
OSD powinny być uwzględniane na etapie
rozliczania wykonania obowiązku mocowego a
nie dopiero na etapie rozliczania finansowego
(przyznawania kar i premii). Usunięcie z pkt.
16.2.4. punktów 3) i 4) mówiących o doliczaniu
ubytków wynikających z poleceń OSP lub OSD
do wykonania skorygowanego obowiązku
mocowego, będzie prowadziło do braku
możliwości wykonania obowiązku mocowego
oraz braku możliwości uzyskania premii przez
jednostki rynku mocy z przyczyn od tych
jednostek niezależnych. Zgodnie z obecnymi
zapisami ubytki są uwzględniane dopiero przy
rozliczeniach finansowych i to wyłącznie przy
obliczeniu kar, nie bierze się ich pod uwagę przy
obliczaniu premii, przez co jednostki rynku mocy
tracą możliwość uzyskania takiej premii lub
realokowania nadwyżki ponad własny SOM na
inne jednostki RM, z przyczyn na które nie miały
wpływu.
Dodatkowo należy podkreślić, że proponowanie
usunięcie zapisów mówiących o doliczaniu
ubytków wynikających z poleceń OSP i OSD do
wykonania
skorygowanego
obowiązku
mocowego jest niezgodne z art. 58 ust. 4 uRM
oraz z pkt 16.6.10. i 16.6.11 RRM.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
Zrezygnowano z proponowanych
zmian pkt. 16.2.4 w zakresie
dotyczącym ubytków.

99.

16.2.7.

Proponuje się nie usuwanie we wzorze
ubytków wynikających z poleceń OSP
lub
OSD
do
wykonania
skorygowanego obowiązku mocowego.

Uzasadnienie jak do uwagi dot. pkt 16.2.4, a
także zmiana wzoru nie jest zgodna z zapisami
pkt 16.2.6 pkt 2 i 3 RRM.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
Zrezygnowano z proponowanych
zmian pkt. 16.2.7 w zakresie
dotyczącym ubytków. Dodatkowo,
dodano odesłanie do pkt. 16.6.12
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zawierającego szczegółowy sposób
wyznaczania wielkości ubytków.
100. nr
punktu
16.4.8
(Wzór w pkt.
16.4.8
dotyczący
przeliczeniow
ej
średniej
godzinowej
wielkości
poboru
lub
dostarczania
mocy)

101. 16.6.12.

Proponuje się nadanie brzmienia:
16.6.12. Nowa jednostka rynku mocy
wytwórcza, do czasu pozytywnej
weryfikacji
oświadczenia
OKM
potwierdzonej przez OSP, zgodnie z pkt
14.1.2.11, nie jest zobowiązana do
wykonywania obowiązku mocowego w
okresach
zagrożenia
i testowych
okresach zagrożenia.

W przypadku jednostek które mają połączone
układy zasilania potrzeb własnych i ogólnych,
zastosowując algorytm z regulaminu, moc
dostarczona pojawia się dla jednostek które w
danym momencie nie mają generacji. Wynika to
z przepływów przez tory wyprowadzenia mocy
jednostek niepracujących. W tym przypadku
konieczne jest dostosowanie algorytmu, aby
moc wyprowadzana pojawiała się tylko w
jednostkach które w danej chwili pracują. W
obecnym zapisie regulaminu, moc pojawia się w
jednostkach które nie pracują (np. są w
remoncie), nie dostarczają mocy do systemu.
Przy założeniu, że któraś z niepracujących
jednostek jest jednostką nie uczestniczącą w
rynku mocy, a dostarczona moc pojawia się w
rozliczeniach tej jednostki pomniejsza ona moc
dostarczaną przez pozostałą/e jednostki
uczestniczące w rynku mocy generujące moc w
danej chwili. Należałoby dostosować zapisy
regulaminu aby moc dostarczona do systemu
przyporządkowywana była do faktycznie
pracujących jednostek, a nie do jednostek które
nie pracują np. poprzez formuły warunkowe
przypisując moc z transformatorów z bloków w
których nie ma generacji, na transformatory
pracujących
bloków.
Występuje to szczególnie przy dodatkowym
przepływie energii z WN na SN (korzystanie z
układów EC przez spółkę dystrybucyjną).

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
Zmieniono
pkt.
16.4.7-16.4.9
Regulaminu.
Zaproponowane
postanowienia
rozwiązują wskazany problem.

Proponuje się doprecyzowanie zapisu, z uwagi
na fakt, że złożone oświadczenie OKM może nie
zostać pozytywnie zweryfikowane przez OSP.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłoby
powstanie
rozbieżności
pomiędzy
okresem,
za
który
dostawca
mocy
otrzymuje
wynagrodzenie
po
spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, a okresem, w którym
może zostać wezwany do wykonania
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obowiązku mocowego w okresach
zagrożenia i testowych okresach
zagrożenia.
Dzień
złożenia
oświadczenia OKM uznaje się za
dzień spełnienia wymagań, o których
mowa w art. 52 ust. 2 ustawy,
z zastrzeżeniem, że OSP stwierdzi
spełnienie tych wymagań w wyniku
weryfikacji złożonych dokumentów.
102. 16.7.3.

Proponuje się nadanie brzmienia:
16.7.3.
Dostawca
mocy
zwraca
wynagrodzenie
za
wykonywanie
obowiązku mocowego należne na
podstawie umowy dotyczącej jednostki
rynku mocy, w odniesieniu do której
nie dokonał demonstracji, na zasadach
określonych w pkt. 17.1.5, za cały
kwartał, za który dostawca mocy nie
dokonał demonstracji, z zastrzeżeniem
pkt 16.7.11.

Proponuje się dostosować zapis do sytuacji
wyłączających przeprowadzenie demonstracji
wskazanych w § 13 ust. 2 Rozporządzenia ME z
dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania
obowiązku mocowego, jego rozliczania i
demonstrowania oraz zawierania transakcji na
rynku wtórnym

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z brakiem
uwzględnienia
uwag
szczegółowych nr 60 oraz 103.

103. 16.7.11.

Proponuje się dodane pkt w brzmieniu:
16.7.11. Na potrzeby wykazania
demonstracji w danym kwartale uznaje
się uzyskanie pozytywnego wyniku
testowego okresu zagrożenia lub
wykonanie pełnego skorygowanego
obowiązku mocowego w okresie
zagrożenia przez daną jednostkę rynku
mocy.

Proponuje się dostosować zapis do sytuacji
wyłączających przeprowadzenie demonstracji
wskazanych w § 13 ust. 2 Rozporządzenia ME z
dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania
obowiązku mocowego, jego rozliczania i
demonstrowania oraz zawierania transakcji na
rynku wtórnym

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Brak konieczności dostosowania
postanowień Regulaminu w tym
zakresie. Proponowana regulacja
jest uwzględniona w Rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018
r. w sprawie wykonania obowiązku
mocowego,
jego
rozliczania
i demonstrowania oraz zawierania
transakcji na rynku wtórnym i ma
zastosowanie wprost.

104. 16.8.1.2.

Proponuje się nadanie brzmienia:
16.8.1.2. OSP nie może ogłosić
testowego okresu zagrożenia w
odniesieniu do nowej jednostki rynku
mocy do czasu pozytywnej weryfikacji
oświadczenia OKM potwierdzonej przez
OSP, zgodnie z pkt 14.1.2.11.

Doprecyzowanie zapisów z uwagi na fakt, że
spełnienie OKM musi zostać potwierdzone
przez OSP.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Ujednolicono postanowienia pkt.
16.8.1.2
Regulaminu
z dotychczasowym brzmieniem pkt.
14.1.2.16 oraz 16.6.13 dotyczących
uregulowania
procedury
przedłożenia
OSP
informacji,
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o których mowa w art. 52 ust. 2
ustawy.
105. 16.8.1.18.

Proponuje się nadanie brzmienia:
W przypadku stwierdzenia braku
kompletności
wniosku
o
zwrot
uzasadnionych kosztów lub wątpliwości
w zakresie jego treści, w szczególności
w przypadku gdy wniosek o zwrot
uzasadnionych kosztów nie spełnia
wymogów określonych w art. 67 ust.
5 ustawy lub w regulaminie, OSP za
pomocą rejestru wzywa dostawcę
mocy do usunięcia wad lub braków
formalnych
wniosku
o
zwrot
uzasadnionych kosztów, wskazując te
wady lub braki formalne w wezwaniu .
Informacja o wezwaniu do usunięcia
wad
lub
braków
formalnych
przekazywana
jest
także
powiadomieniem
wysyłanym
automatycznie
na
adres
e-mail
użytkownika rejestru.

Ustawa o rynku mocy daje uprawnienie
dostawcy ograniczone - wyłączanie do
przesłanek wskazanych w art. 67 ust. 5 uRM do żądania zwrotu kosztów TOZ. Wprowadzanie
dodatkowych wymogów (w szczególności
uzależnienie akceptacji wniosku o zwrot od faktu
złożenia wniosku czy uzupełnienia wniosku w
odpowiednim terminie) wykracza poza zakres
ustawowy.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Skorygowano treść pkt. 16.8.1.18
Regulaminu poprzez wydłużenie
terminu na usunięcie wad lub braków
formalnych
wniosku
o
zwrot
uzasadnionych kosztów do 7 dni
roboczych. Art. 67 ust. 5 nakłada na
OSP
konieczność
pokrycia
uzasadnionych kosztów związanych
z uzyskaniem pozytywnego wyniku
testowego okresu zagrożenia przez
jednostkę rynku mocy na wniosek
dostawcy mocy. Z uwagi na
ustawowe
ograniczenia
dot.
uzasadnienia
kosztów
oraz
wysokości
rekompensaty
OSP
zobowiązany jest do weryfikacji ww.
wniosku.
Mając
na
uwadze
powyższe, w przypadku błędnego lub
niekompletnego
wniosku,
OSP
weryfikuje
wniosek
negatywnie
zgodnie z pkt. 16.8.1.19 oraz
16.8.1.22, a od tej decyzji dostawcy
mocy przysługuje prawo do złożenia
reklamacji, zgodnie z pkt. 16.8.1.23.

106. 16.8.1.19.

Proponuje się usunąć.

Uzasadnienie jak wyżej, do uwagi dot. ppk
16.8.1.18

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z uwzględnieniem (w zmienionej
redakcji) uwagi nr 62 oraz 105
i skorygowaniem treści pkt. 16.8.1.18
Regulaminu.

107. nr
punktu
17.1.4.2.

Proponuje się nadać treść punktu:
W odniesieniu do jednostki rynku mocy,
której należne jest wynagrodzenie za
dany
miesiąc
rozliczeniowy
m,
dostawca mocy, w ciągu 5 dni
kalendarzowych po zakończeniu okresu

Wniosek o wydanie świadectw pochodzenia
składa się u Operatora w ciągu 45 dni od
zakończenia okresu rozliczeniowego, Operator
ma 30 dni na wysłanie do URE potwierdzenia
energii elektrycznej brutto - nie jest zatem
możliwe uzyskanie np. PMOZE do 5 dnia po

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Sposób przekazywania informacji,
zaplanowany jako dwuetapowy,
został doprecyzowany w treści
Regulaminu poprzez określenie, że
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108. nr
punktu
17.1.4.2.1.

rozliczeniowego dostarcza do OSP za
pośrednictwem rejestru informację o:
1) przyznaniu ww. wsparciu przyznaniu
jednostkom fizycznym wchodzącym w
skład jednostki rynku mocy wsparcia w
ramach systemów wsparcia innych niż
rynek mocy, podlegającego odliczeniu
od wynagrodzenia za wykonywanie
obowiązku mocowego zgodnie z
przepisami art. 63 ustawy, albo
2) braku przyznania ww. wsparcia braku
przyznania
jednostkom
fizycznym
wchodzącym w skład jednostki rynku
mocy wsparcia w ramach systemów
wsparcia innych niż rynek mocy,
podlegającego
odliczeniu
od
wynagrodzenia
za
wykonywanie
obowiązku mocowego zgodnie z
przepisami art. 63 ustawy, albo
3) przysługującym wsparciu w ramach
systemów wsparcia innych niż rynek
mocy, o które dostawca mocy wystąpi
do odpowiednich organów w ustawowo
przewidzianym terminie.

zakończeniu
rozliczeniowego.

miesięcznego

okresu

Proponuje
się
dodać
punkt:
17.1.4.2.1. W przypadku późniejszego,
niż to wynika z terminu wystawienia
faktury, o którym mowa w punkcie
17.1.2.5., przyznania za dany okres
rozliczeniowy wsparcia w ramach
systemów wsparcia innych niż rynek
mocy, podlegającego odliczeniu od
wynagrodzenia
za
wykonanie
obowiązku mocowego zgodnie z art. 63
ustawy, dostawca mocy składający
informację, o której mowa w punkcie
17.1.4.2. podpunkt 3), wystawia fakturę
z uwzględnieniem zasad określonych w
punkcie 17.1.4.1. przyjmując wskaźnik
A we wzorze w pkt. 17.1.4.1. w
wysokości 0, a następnie w terminie 7
dni od daty przyznania za dany miesiąc

Wniosek o wydanie świadectw pochodzenia
składa się u Operatora w ciągu 45 dni od
zakończenia okresu rozliczeniowego, Operator
ma 30 dni na wysłanie do URE potwierdzenia
energii elektrycznej brutto - nie jest zatem
możliwe uzyskanie PMOZE do 5 dnia po
zakończeniu
miesięcznego
okresu
rozliczeniowego.
Zgodnie z zasadą ogólną uregulowaną w art.
19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
(dalej jako „ustawa o VAT”), obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów
lub wykonania usługi, czyli z chwilą zaistnienia
rzeczywistego
zdarzenia
gospodarczego.
Ponadto co do zasady, zgodnie z art. 106i ust. 1
ustawy o podatku od towarów i usług fakturę
należy wystawić nie później niż 15. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym

w terminie 5 dni kalendarzowych po
zakończeniu okresu rozliczeniowego
wymagane
jest
przekazanie
informacji o zamiarze/braku zamiaru
wnioskowania
o
przyznanie
wsparcia,
natomiast
informacja
o wysokości ewentualnego wsparcia
musi
zostać
dostarczona
niezwłocznie po jej pozyskaniu.
W ramach uzupełnienia, zmieniono
treść pkt. 17.1.4.4 Regulaminu.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 3
ustawy,
wynagrodzenie
za
wykonywanie obowiązku mocowego
wypłaca się po przedstawieniu
informacji o przyznanym jednostce
za dany okres wsparciu w ramach
systemów wsparcia innych niż rynek
mocy. W związku z tym, nie może
mieć miejsca sytuacja wypłaty
wynagrodzenia
przed
przedstawieniem takiej informacji.
Sposób przekazywania informacji,
zaplanowany jako dwuetapowy,
został doprecyzowany w treści
Regulaminu poprzez określenie, że
w terminie 5 dni kalendarzowych po
zakończeniu okresu rozliczeniowego
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wsparcia, o którym mowa powyżej,
wystawia fakturę korygującą zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług, uwzględniającą
zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu
przyznanych tej jednostce za dany
miesiąc tego wsparcia .

dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Ustawa o podatku od towarów i usług określa
przypadki szczególne odbiegające od tej
zasady, ale nie dotyczy to obowiązku
mocowego. Faktura VAT jest więc dokumentem,
który wystawiany jest po wykonaniu usługi lub
wydaniu towaru w sytuacji, gdy dokonane
czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem
VAT. W związku z powyższym proponuje się,
aby wystawiać fakturę VAT za wykonany
obowiązek mocowy zasadami VAT (do 15 dnia
miesiąca następnego), a następnie po
przyznaniu świadectw pochodzenia wystawiać
korektę faktury VAT za dany miesiąc.

109. 17.1.4.2.

Zdaniu wprowadzającemu proponuję
się
nadać
brzmienie:
17.1.4.2. W odniesieniu do jednostki
rynku mocy, której należne jest
wynagrodzenie za dany miesiąc
rozliczeniowy m , dostawca mocy, w
ciągu
5
dni
roboczych
po
zakończeniu okresu rozliczeniowego,
dostarcza do OSP za pośrednictwem
rejestru informację o:

Dostosowanie
do
pozostałych
zmian
regulaminu, zmiana ma na celu wydłużenie
czasu na składanie informacji i zapobieżenie
sytuacjom, kiedy ostatni dzień składania
informacji przypada w dniu wolnym od pracy.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Zaproponowana zmiana terminu nie
jest możliwa ze względu na
ustawowy
termin
przekazania
informacji
o
wynagrodzeniu,
określony na 7 dni kalendarzowych
po
zakończeniu
okresu
rozliczeniowego.

110. 17.1.4.2.

Jednocześnie
zasadnym
jest
wprowadzenia rozwiązania, że JRM,
które wyłącznie korzystają z systemu
wsparcia wynikającego z uRM, składały
oświadczenia tylko raz - przed 1
okresem dostaw, ewentualnie przed
rozpoczęciem/zakończeniem każdego
roku dostaw.

Postulowana zmiana ma zmniejszyć obowiązki
JRM, które wyłącznie korzystają z rynku mocy.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
W celu wyznaczenia wysokości
wynagrodzenia,
niezbędne
jest
posiadanie przez OSP wiedzy na
temat
otrzymywania
albo
nieotrzymywania przez jednostki
fizyczne
wchodzące
w
skład
jednostki rynku mocy wsparcia
w ramach systemów wsparcia innych
niż rynek mocy. W związku z tym,
dostarczenie takiej informacji również
przez
jednostki
niepobierające
innych form wsparcia jest konieczne.
Informacje te będą zawsze składane
po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego.

wymagane
jest
przekazanie
informacji o zamiarze/braku zamiaru
wnioskowania
o
przyznanie
wsparcia,
natomiast
informacja
o wysokości ewentualnego wsparcia
musi
zostać
dostarczona
niezwłocznie po jej pozyskaniu.
W ramach uzupełnienia, zmieniono
treść pkt. 17.1.4.4.
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Niezależnie, mając na uwadze
powyższe oraz w celu minimalizacji
związanych z tym niedogodności,
wraz z rozwojem rejestru rynku mocy
OSP dołoży należytej staranności
w celu ograniczenia zakresu działań,
które będą niezbędne do wykonania
przez
przedstawicieli
dostawcy
mocy.
111. 17.1.5.4

Zdaniu wprowadzającemu proponuję
się
nadać
brzmienie:
17.1.5.4. W terminie 7 dni roboczych od
poinformowania dostawcy mocy o
wyniku
demonstracji
zgodnie
z
pkt. 16.7.2, dostawca mocy może, z
wykorzystaniem
rejestru,
zgłosić
zastrzeżenie dotyczące poprawności
danych
pomiarowo-rozliczeniowych
dotyczących demonstracji:

Dostosowanie
do
pozostałych
zmian
regulaminu, zmiana ma na celu wydłużenie
czasu na składanie zastrzeżenia i zapobieżenie
sytuacjom, kiedy ostatni dzień składania
zastrzeżenia przypada w dniu wolnym od
pracy.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.5.4
Regulaminu, określając termin jako 5
dni roboczych ze względu na
konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.

112. 17.1.5.10

17.1.5.10 Dostawca mocy zwraca na
rachunek OSP wynagrodzenie za cały
kwartał w terminie 14 dni roboczych
od wystawienia faktur korygujących, o
których mowa w pkt. 17.1.5.2.

Dostosowanie do pozostałych zmian regulaminu
w
zakresie
dni
roboczych,
a
nie
kalendarzowych.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.5.10
Regulaminu, określając termin jako 5
dni roboczych ze względu na
konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.

113. 17.1.8.3.

Proponuje się pozostawienie tego
punktu w brzmieniu dotychczasowym.

Projektowana zmiana nie jest zgodna z art. 62
ust. 2 uRM i z tego względu nie powinna być
wprowadzona. W sposób nieuzasadniony
przyjęcie zmiany prowadziłoby do dodatkowego
zmniejszenia wysokość wynagrodzenia dla
JRM, które spełnią OKM po pierwszym roku
dostaw. Takie rozwiązanie należałoby traktować
jako nieuzasadnioną sankcję finansową , w
stosunku do jednostek , które w wyniku
opóźnienia nie otrzymują wynagrodzenia
mocowego i ponoszą już konsekwencje
wynikające z art. 47 ust. 2 Ustawy.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Wprowadzone zmiany dotyczące
jednostek,
które
nie
spełnią
wymagań
związanych
z Operacyjnym Kamieniem Milowym
przed rozpoczęciem pierwszego roku
dostaw
są
doprecyzowaniem
aktualnych przepisów, których celem
jest zapewnienie odliczenia od
wynagrodzenia
całej
wartości
uzyskanej pomocy publicznej i jest
zgodne z zasadami stosowanymi
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w odniesieniu do pomocy publicznej.
Opóźnienie w osiągnięciu OKM nie
może być podstawą do zmniejszenia
wielkości
odliczanej
pomocy
publicznej.
114. 17.1.8.4

Proponuje się zmianę treści na:"
Wysokość ceny obowiązku mocowego
pomniejszonej o wartość udzielonej
pomocy
publicznej,
wyznaczoną
zgodnie z pkt. 17.1.8.3, zaokrągla się
zgodnie z przepisami dotyczącymi
podatku VAT."

§35 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DU
27 poz. 268) ustala sposób zaokrąglenia kwot
wykazywanych na fakturze. Proponowana
pierwotnie w pkt. 17.1.8.4. regulacja może
spowodować, że cena obowiązku zostanie
"zaniżona" w świetle obowiązujących przepisów.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga nieuwzględniona
Przyjęty sposób zaokrąglenia ceny
obowiązku mocowego ma zapobiec
sytuacjom,
gdy
na
skutek
zastosowania
przytoczonych
w proponowanej treści przepisu reguł
dotyczących zaokrąglania, cena
obowiązku
mocowego
zostanie
zaokrąglona w górę, na skutek czego
pomoc publiczna nie zostanie
odliczona w całości. Ma to na celu
wyeliminowanie ryzyka wystąpienia
sytuacji naruszenia zasad kumulacji
pomocy publicznej.

115. 17.2.1.3.

Zdaniu wprowadzającemu proponuje
się
nadać
brzmienie:
17.2.1.3. W terminie 7 dni roboczych od
opublikowania danych zgodnie z pkt.
17.2.1.2, dostawca mocy może, z
wykorzystaniem
rejestru,
zgłosić
zastrzeżenie dotyczące poprawności
danych pomiarowo-rozliczeniowych:

Dostosowanie do pozostałych zmian regulaminu
w
zakresie
dni
roboczych,
a
nie
kalendarzowych.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.2.1.3
Regulaminu, określając termin jako 5
dni roboczych ze względu na
konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.

116.

Proponuje się dodać punkt 23.15.1 w
brzmieniu:
W przypadku jednostek o których mowa
w punkcie 23.15 limit sumy kar
naliczonych
dostawcy
mocy
w
odniesieniu do jednostki rynku mocy w
danym roku kalendarzowym LR, o
których mowa w punkcie 17.2.2.3 należy
pomnożyć przez 0,5

Z uwagi na zapisy punktu 23.15 i skróceniu
okresu obowiązywania umów mocowych do pół
roku należy ten fakt uwzględnić również w
wartości limitu jaki nie może przekroczyć suma
kar naliczonych dostawcy mocy w odniesieniu
do jednej jednostki rynku mocy w danym roku
dostaw.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

23.15.1
(nowy)

Uwaga nieuwzględniona
Treść uwagi wykracza poza przepisy
ustawy oraz nie wynika z przepisów
art. 22 ust. 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019
r. w sprawie rynku wewnętrznego
energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L
158 z 14 czerwca 2019 r. str. 54), na
podstawie którego wprowadzono do
regulaminu postanowienia dotyczące
skrócenia obowiązywania umów
mocowych zawartych w wyniku aukcji
głównej na rok dostaw 2025. Okresy
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stosowania limitów kar wynikają
bezpośrednio z art. 59 ust. 4 ustawy.
117. Załącznik
14.8

Niezbędne jest korekta tytułu i
uzupełnienie części załącznika na str. 5
poprzez
dodanie
kolumn
umożliwiających podanie nakładów dla
lat n,n+1 i n+2 , które będą ponoszone
w przypadku dozwolonego opóźnienia
realizacji nowej jednostki wytwórczej .

118.

6.3.1.4. W przypadku wielokrotnego
złożenia wniosku o wpis do rejestru w
jednej certyfikacji ogólnej dla tej samej
jednostki fizycznej, przez różnych
wnioskodawców, OSP zwraca się do
wnioskodawców
o
usunięcie
niewłaściwych
wniosków,
a
w
przypadku gdy to nie nastąpi w
wyznaczonym terminie, rozpatruje się
wyłącznie wniosek o wpis do rejestru
złożony przez wnioskodawcę, który
złożył wniosek najwcześniej spośród
wnioskodawców,
którzy
wykazali
posiadanie odpowiedniego umocowania
do dysponowania tą jednostką. W
odniesieniu do wniosków złożonych
przez pozostałych wnioskodawców
OSP odmawia wpisu do rejestru.

dodany
6.3.1.4

119.

7.4.1.7

pkt

7.4.1.7. W przypadku wielokrotnego
zgłoszenia w jednej certyfikacji do aukcji
mocy tej samej jednostki rynku mocy
przez różnych dostawców mocy, którzy
wykazali stosowne umocowanie, OSP
zwraca się do wnioskodawców o
usunięcie niewłaściwych wniosków, a w
przypadku gdy to nie nastąpi w
wyznaczonym terminie, rozpatruje się
wyłącznie wniosek o certyfikację
złożony przez dostawcę mocy, który
złożył wniosek najwcześniej, o ile we

W przypadku nowych jednostek rynku mocy
wytwórczych możliwe jest opóźnienie spełnienia
warunków wskazanych w art. 52 ust. 2 na okres
nie przekraczający 3 lat. W związku z
powyższym należy przewidywać możliwość
ponoszenia nakładów inwestycyjnych w latach
wynikających z opóźnienia tzn. lata n, n+1 i n+2
co powinno być możliwe do odpowiedniego
zaraportowania.

Polskie
Towarzystwo
Elektrociepłowni
Zawodowych

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie
zmian Karty Aktualizacji oraz ułatwienie procesu
wnioskowania poprzez uznanie za aktualny
jedynie ostatni, najnowszy wniosek.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie
j.w.

Uwaga uwzględniona
Zmieniono wzór zał.
Regulaminu.

14.8

do

Uwaga nieuwzględniona
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłoby wprowadzenie dodatkowego
procesu wzywania do usunięcia
wielokrotnie złożonych wniosków, co
mogłoby opóźnić proces weryfikacji
wniosków o wpis do rejestru. Z uwagi
na
ustawowy
termin
przeprowadzenia certyfikacji ogólnej,
nie jest możliwe wprowadzenie
dodatkowych
procesów
wydłużających proces weryfikacji
wniosków o wpis do rejestru.

Uwaga nieuwzględniona
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłoby wprowadzenie dodatkowego
procesu wzywania do usunięcia
wielokrotnie złożonych wniosków, co
mogłoby opóźnić proces weryfikacji
wniosków o certyfikację. Z uwagi na
ustawowy termin przeprowadzenia
certyfikacji do aukcji, nie jest możliwe
wprowadzenie
dodatkowych
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wniosku o certyfikację dostawca mocy
wykazał posiadanie odpowiedniego
umocowania do dysponowania tą
jednostką. OSP odmawia wydania
certyfikatu
względem
wniosków
złożonych
przez
pozostałych
dostawców mocy.

procesów wydłużających proces
weryfikacji wniosków o certyfikację.

120.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

7.5.3.7.

Warunkiem wygaszenia certyfikatu na
wniosek
dostawcy
mocy
jest
nieposiadanie przyszłych obowiązków
mocowych przez jednostkę rynku mocy,
której dotyczy certyfikat, w okresie
ważności certyfikatu.

9.1.4.

Nie później niż 14 7 dni kalendarzowych
przed aukcją mocy OSP publikuje na
swojej stronie internetowej szczegółowy
harmonogram aukcji mocy, obejmujący:
(...)

121.

Proponujemy usunięcie słowa "przyszłych",
gdyż pozwala ono sądzić, że chodzi o
hipotetyczne obowiązki mocowe.

Konieczność pozostawienia terminu publikacji
harmonogramu
aukcji
mocy
na
dotychczasowym poziomie. Czas ten jest
niezbędny do właściwego przygotowania się do
aukcji oraz przeprocedowanie niezbędnych
akceptacji korporacyjnych.

122.

9.2.3.8

Algorytmu kosztów i korzyści nie stosuje
się
w
przypadku
kiedy:
(...)
3) suma wszystkich ofert zgłoszonych
do aukcji jest mniejsza niż wartość
PZM*(1-x). W takim przypadku cena
zamkniecia aukcji jest równa cenie
maksymalnej obowiazującej w aukcji.

Dodanie podpunktu 3 w celu wskazania, że w
przypadku kiedy suma ofert zgłoszonych do
aukcji jest mniejsza niż zapotrzebowanie (tak jak
to było w przypadku AD na kwartały 2021), ceną
zamknięcia aukcji jest cena maksynalna danej
aukcji.

Uwaga nieuwzględniona
Jako przyszłe obowiązki mocowe
należy rozumieć obowiązki mocowe,
których okres trwania przypada na
okres
późniejszy
niż
data
wygaszenia danego certyfikatu.
Konsekwencją uwzględnienia uwagi
byłby brak możliwości wygaszenia
certyfikatu w przypadku jednostek
rynku mocy, które zawarły umowę
mocową i przez pewien czas ją
realizowały, a następnie w wyniku
transakcji
na
rynku
wtórnym,
przeniosły cały swój obowiązek
mocowy na inną jednostkę rynku
mocy.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja
jest
niezgodna
przepisami art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3
ustawy, oraz pkt. 9.2.1.6 Regulaminu
wskazującym, że brak złożenia przez
dostawcę mocy, w danej rundzie
aukcji mocy, oświadczenia będącego
ofertą wyjścia traktowany jest jako
akceptacja
ceny
wywoławczej
kolejnej rundy albo w przypadku
ostatniej rundy – ceny minimalnej
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aukcji równej 0,12 zł za kilowat za rok
(0,01 zł za kilowat za miesiąc).
123.

10.1.7 1) i 2)

1) jedną jednostką fizyczną redukcji
zapotrzebowania o mocy osiągalnej
redukcji
zapotrzebowania nie mniejszej niż
wartości mocy wskazanej we wniosku o
certyfikację,
albo
2) grupą jednostek fizycznych redukcji
zapotrzebowania, których łączna moc
osiągalna
redukcji zapotrzebowania jest nie
mniejsza niż wartości mocy wskazanej
we wniosku o certyfikację.

W przypadku agregacji jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania nieprawdopodobnym
jest zagregowanie wolumenu o dokładnej
wartości mocy. Zastapienie jednostki redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji zapotrzebowania o mocy
większej niż moc określona w procesie
certyfikacji zwiększa bezpieczeństwo Systemu i
poziom wykonania obowiązku mocowego
przyczyniając
się do mitygacji
ryzyka
niewykonania obowiązku w ramach Rynku
Mocy.

10.2.4.Dostawca mocy może złożyć
wniosek o zastąpienie nie wcześniej niż
w dacie ogłoszenia ostatecznych
wyników aukcji, lecz nie później niż na 3
miesiące przed rozpoczęciem kwartału
w którym jednostka rynku mocy, w skład

Jednostka mocy, w skład której wchodzi
jednostka redukcji planowana, ma w certyfikacji
do aukcji status niepotwierdzonej i dostaje
certyfikat warunkowy. Żeby mogła realizować
obowiązki mocowe musi zastąpić jednostkę
redukcji planowaną jednostką redukcji fizyczną

124.
nowe
brzmienie
10.2.4.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
skutkowałoby
zwiększeniem
mocy
osiągalnej
jednostki rynku mocy, w skład której
wchodzi dana jednostka redukcji
zapotrzebowania planowana. Moc
osiągalna jednostki rynku mocy jest
określona
w certyfikacie
dopuszczającym
jednostkę
do
udziału w aukcji mocy lub rynku
wtórnym. Ustawa nie przewiduje
możliwości zmiany mocy osiągalnej
jednostki rynku mocy po wydaniu
certyfikatu. Ponadto, art. 16 ust. 1
ustawy definiuje zasady agregacji
jednostek
fizycznych
w ramach jednostek rynku mocy.
Zastąpienie
jednostki
redukcji
zapotrzebowania
planowanej
jednostkami
fizycznymi redukcji
zapotrzebowania o mocy większej
niż moc określona w procesie
certyfikacji
mogłoby
skutkować
przekroczeniem
maksymalnej
dopuszczalnej mocy grupy jednostek
fizycznych redukcji zapotrzebowania
tworzących jednostkę rynku mocy.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono
treść
pkt.
10.2.4
Regulaminu definiując, że wniosek
o zastąpienie należy złożyć nie
później niż 3 miesiące przed
rozpoczęciem okresu dostaw, na
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której wchodzi zastępowana jednostka
redukcji zapotrzebowania planowana,
będzie miała obowiązki mocowe - z
aukcji lub z rynku wtórnego. Wnioski o
zastąpienie złożone w innym terminie
nie będą rozpatrywane przez OSP.
125.
istniejący pkt.
12.5.

12.5.
Przeniesienie
obowiązku
mocowego jednej jednostki rynku mocy
na jednostkę rynku mocy innego
dostawcy mocy w wyniku zawarcia
transakcji na rynku wtórnym, zgodnie z
art. 48 ust. 1 pkt 1) ustawy (obrót wtórny
obowiązkiem mocowym) traktowane
jest jak: (…)

oraz przejść testy zdolności. Powiązanie terminu
zastąpienia z posiadaniem (w tym planowanym
posiadaniem poprzez udział w rynku wtórnym)
pozwala na najszerszą swobodę dostawcy mocy
i nie koliduje ze zmianą w pkt 27 projektowanej
nowelizacji ustawy o rynku mocy

W noweli ustawy o RM dopuszcone zostanie
przenoszenie obowiązku pomiędzy JRM tego
samego dostwcy mocy. Wprowadzona zmiana
pozwoli na uniknięcie potencjalnej potrzeby
zmiany Regulaminu w tym zakresie.

126.

14.1.1.5

W przypadku, gdy całkowite nakłady
inwestycyjne wskazane w oświadczeniu
FKM różnią się są niższe o więcej niż 10
% od wartości wskazanej we wniosku o
certyfikację,
dostawca
mocy
zobowiązany jest dodatkowo do
dostarczenia
OSP
wraz
z
oświadczeniem FKM: (…)

Ze względu na to, że nakłady inwestycyjne
wskazane w oświadczeniu FKM i OKM
zazwyczaj będą się różnić, postulujemy o
zmianę zapisu, wskazując, że dodatkowe
czynności dostawca mocy powinien wykonać
jedynie w przypadku kiedy nakłady te są
znacząco niższe.

który została zawarta umowa
mocowa albo na 3 miesiące przed
rozpoczęciem ostatniego kwartału
roku
dostaw
określonego
w
certyfikacie, w zależności czy dana
jednostka rynku mocy objęta jest
obowiązkiem mocowym.
Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona w części
Skorygowano treść pkt. 14.1.1.5
Regulaminu poprzez wprowadzenie
zasady, że tylko w przypadku
zmniejszenia wartości całkowitych
nakładów
inwestycyjnych
wskazanych
w
oświadczeniu
o spełnieniu Finansowego Kamienia
Milowego (FKM) w stosunku do
wartości wskazanej we wniosku
o certyfikację
należy
dołączyć
dokument stanowiący aktualizację
niezależnej
ekspertyzy
przedkładanej w ramach certyfikacji
do aukcji.
Brak
jest
uzasadnienia
dla
wprowadzenia
dodatkowego
współczynnika (np. proponowane 10
%) ze względu na fakt, że każda
wartość nakładów inwestycyjnych
powinna
być
zweryfikowana
i potwierdzona przez niezależnego
eksperta ze względu na potencjalne
skutki dotyczące rozwiązania umowy
mocowej.
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16.2.4.

Podstawę do rozliczenia wykonania
obowiązku mocowego przez daną
jednostkę rynku mocy w danym okresie
zagrożenia
stanowi
wykonanie
skorygowanego obowiązku mocowego
w danym okresie zagrożenia (...), które
oblicza się w przypadku jednostek rynku
mocy:
(...)
3) wytwórczych, o których mowa w pkt.
16.2.2 podpunkt 2) – jako sumę wartości
godzinowych dostarczania lub poboru
energii elektrycznej do lub z sieci,
wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.4.7,
powiększoną o ubytki wynikające z
poleceń OSP lub OSD, o których mowa
w pkt. 16.6.1 podpunkty 1) lub 2), dla
danego
okresu
zagrożenia,
dla
wszystkich
jednostek
fizycznych
wytwórczych wchodzących w skład
danej
jednostki
rynku
mocy,
4) redukcji zapotrzebowania, o których
mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 3) – jako
różnica profilu bazowego i sumysumę
wartości godzinowych dostarczania lub
poboru energii elektrycznej do lub z
sieci, wyznaczonych zgodnie z pkt.
16.4.1016.4.9, powiększoną o ubytki
wynikające z poleceń OSP lub OSD, o
których mowa w pkt. 16.6.1 podpunkty
1) lub 2), dla danego okresu zagrożenia,
dla wszystkich jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania wchodzących
w skład danej jednostki rynku mocy,

16.4.7 ppk) 2

(...)przeliczeniowej średniej godzinowej
wielkości poboru lub dostarczania mocy
przez układy zasilania potrzeb własnych
i
ogólnych
oraz
bezpośrednio
przyłączonych odbiorców, przypisanych
do danej jednostki fizycznej

127.

128.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Zrezygnowano z proponowanych
zmian pkt. 16.2.4 Regulaminu
w zakresie dotyczącym ubytków.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Doprecyzowano pkt. 16.4.7 podpunkt
2) Regulaminu we wskazanym
zakresie.

proponujemy zachowanie wykreślonej frazy:
"powiększoną o ubytki wynikające z poleceń
OSP lub OSD, o których mowa w pkt. 16.6.1
podpunkty 1) lub 2), "

Doprecyzowanie - Uwzględnienie
odbiorców końcwych

również
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16.4.12.

W celu umożliwienia uwzględnienia
zużycia energii elektrycznej przez
odbiorcę przyłączonego do jednostki
fizycznej wytwórczej na zasadach, o
których mowa w pkt. 16.4.11, w
przypadku kiedy właściciel jednostki
fizycznej nie jest równocześnie OSD,
właściciel jednostki fizycznej może
realizować
funkcje
w
zakresie
weryfikacji i potwierdzania spełnienia
przez układy pomiarowo-rozliczeniowe
wymogów niezbędnych do prowadzenia
rozliczeń, na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie, pod warunkiem
zgłoszenia
układów
pomiaroworozliczeniowych
dotyczących
tego
odbiorcy w certyfikacji ogólnej tak jak
punktów
pomiarowych
oraz
zapewnienia udostępnienia danych
pomiarowo-rozliczeniowych systemom
OSP albo właściwego OSDp na
uzgodnionych z nim warunkach. W
wypadku
pozyskiwania
danych
pomiarowych przez właściwego OSDp
za pomocą zdalnej transmisji danych
licznikowych
uzgadnianie
przez
właściciela
jednostki
fizycznej
warunków przekazywania tych danych
OSP przez OSDp nie jest wymagane.
Dane są przekazywane OSP przez
OSDp na podstawie pkt. 18.1.1
podpunkt 3).

Dopisanie zaproponowanego mechanizmu
pozyskiwania
danych
pomiarowych
dotyczących odbioru energii przez odbiorcę
przyłączonego do jednostki fizycznej wytwórczej
ustala obowiązek przekazywania tych danych
OSP przez OSDp na gruncie art. 58 ust. 5
ustawy i przepisów pkt.18 RRM.

16.6.4. 4)

Informacja, o której mowa w pkt. 16.6.3,
zawiera
co
najmniej:
(…)
4) maksymalną w ocenie dostawcy
mocy wielkość mocy, którą może
dostarczyć do sieci jednostka fizyczna,
której dotyczy sytuacja, o której mowa w
pkt. 16.6.1 podpunkt 3) przy czym jeżeli
jest to wielkość niższa od minimum
technicznego jednostki fizycznej jako

Proponujemy dodanie frazy "w ocenie dostawcy
mocy" gdyż mogą wystąpić w toku działania siły
wyższej czynniki zmieniające w czasie
możliwości mocowe danej JRM zarówno w
wyniku zmienności oddziaływania tej siły, jak
również z powodu występujących równolegle
czynników operacyjnych (np. sprawności
elektrycznej
netto
jednostki
kogeneracji
wchodzącej w skład JRM, mającej znacznie w
przypadku ograniczeń w dostawach paliwa).

129.

130.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Proponowane
w
uwadze
doprecyzowanie jest zbędne –
regulacja jest już zawarta w pkt.
18.1.1 Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona w części
Skorygowano treść pkt. 16.6.3.
podpunkt 4) Regulaminu w zakresie
przekazywania informacji zgodnie
z najlepszą wiedzą dostawcy mocy
w dacie jej przekazania.
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moc maksymalną uznaje się moc równą
0 (zero) megawatów;

131.

Proponujemy także dodanie frazy dotyczącej
odniesienia do minimum technicznego co
zapobiegnie ryzyku wykonywania obowiązku
mocowgo
poprzez
wytwarzanie
energii
elktrycznej z obciążeniem ponize tego minimum,
zagrażającym
uszkodzeniem
urządzeń
wytwóczych.
Proponujemy usunąć z projektu tego punktu
frazę: "albo przewidywaną datę i czas usunięcia
tych ograniczeń;" ze względu na małe
prawdopodobieństwo
trafności
takiego
szacowania
przy
jednoczesnym
ryzyku
ponoszenia odpowiedzialności za nią przez
dostawcę mocy. Przykładem może być
wprowadzenie planu ograniczeń w dostawach w
paliwa gazowe, któego czas stosowania nie jest
do przewidzenia przez dostawcę mocy.

16.6.4.6)

Informacja, o której mowa w pkt. 16.6.3,
zawiera
co
najmniej:
(…)
6) datę i czas usunięcia ograniczeń
wynikających ze zdarzenia nagłego,
jeżeli jest znana albo przewidywaną
datę i czas usunięcia tych ograniczeń;

16.6.5.

W
przypadku
gdy
w
czasie
przekazywania informacji, o której
mowa w pkt. 16.6.3, wskazano
przewidywaną datę i czas usunięcia
ograniczeń wynikających ze zdarzenia
nagłego, które uległy zmianie, dostawca
mocy przekazuje aktualizację ww.
informacji do OSP niezwłocznie poprzez
rejestr.
Proponujemy usunąć ten punkt

Propozycja usunięcia tego punktu wynika z
propozycji przedstawionej odnośnie pkt. 16.6.4.
podpunkt 6), tj. wykreślenia obowiązku
szacowania terminu usunięcia nagłej przyczyny

16.6.8.

16.6.8. W przypadku kiedy przekazana
informacja, o której mowa w pkt. 16.6.3,
nie spełnia warunków, o których mowa
w art. 58 ust. 4 pkt. 2) ustawy lub
określonych w regulaminie, OSP w
terminie 3 dni roboczych od chwili
przekazania
informacji,
zgłasza
zastrzeżenie wobec tej informacji, z
wykorzystaniem rejestru i wzywa
dostawcę mocy do skorygowania
informacji w wypadku oczywistych
pomyłek oraz do udzielenia wyjaśnień w
stosunku
informacji
budzących
zastrzeżenia merytoryczne w terminie 3

Propozycja zmian w pkt. 16.6.8. zapewni
dostawcy mocy możliwość skorygowania
informacji wymienionej w pkt. 16.6.3. o błędy
oczywiste, a także pozwoli na szersze opisanie
okoliczności siły wyższej w razie wątpliwości
OSP. Pozwoli na uniknięcie podejmowania
arbitralnej decyzji przez OSP w warunkach, gdy
dostawca mocy poddany działaniu siły wyższej
będzie skoncentrowany także na wykonywaniu
swoich obowiązków wykraczających poza
obowiązek mocowy.

132.

133.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Informacje o niedyspozycyjności
jednostek są niezbędne na potrzeby
publikacji, o których mowa w 16.1.3
oraz
16.3.1.1
podpunkt
3)
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Informacje o niedyspozycyjności
jednostek są niezbędne na potrzeby
publikacji, o których mowa w 16.1.3
oraz
16.3.1.1
podpunkt
3)
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Dodano
postanowienia
umożliwiające usunięcie wad lub
braków formalnych przekazywanej
informacji.
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dni
roboczych.
W
przypadku
niewykonania
wezwania
przez
dostawcę mocy w wyznaocznym
terminie
zgłoszenia
podtrzymania
zastrzeżenia
pomimo
dokonanych
korekt lub udzielonych dodatkowych
wyjaśnień przez dostawcę mocy,
przekazanie informacji, o której mowa w
pkt. 16.6.3, w terminie 2 dni roboczych
OSP uznaje się za nieskuteczne wobec
OSP.
134.

W przypadku rozliczania wykonania
skorygowanego obowiązku mocowego
danej jednostki rynku mocy w okresie
zagrożenia objętym zdarzeniem, o
którym mowa w pkt. 16.6.1 podpunkt 3),
OSP weryfikuje warunek, o którym
mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy,
zgodnie z wzorem:

∑𝑚
𝑛=0 𝑂𝑀𝑍𝑁𝑛/OM≤0,4
16.6.10.

135.
16.6.11.

Dla zapewnienia zgodności z brzmieniem art. 58
ust. 4 ustawy w mianowniku wzoru pkt. 16.6.10.
powinien być stosowany obowiązek mocowy
(OM), a nie skorygowany obowiązek mocowy
(SOM).
Uzupełnienie sposobu wyznaczania parametru
OMZNn jest konieczne dla uściślenia, że chodzi o
moc osiągalną netto oraz dla przypadków, kiedy
w okresie dostaw występuje zmienna moc
osiągalna netto w poszczególnych miesiącach.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona w części
Doprecyzowano moc osiągalną jako
moc osiągalną netto jednostki
fizycznej, przy czym obowiązek
mocowy w okresie zagrożenia,
o którym mowa w art. 58 ust. 4
ustawy należy interpretować jako
skorygowany obowiązek mocowy. W
roku dostaw jednostka fizyczna
posiada jedną moc osiągalną dla
całego roku dostaw. W certyfikacji
ogólnej nie jest wskazywana moc
osiągalna netto w danym miesiącu.
Dodatkowo, informacje te mogą być
nieaktualne bądź niedostępne.

Wykonaniu obowiązku mocowego w testowym
okresie zagrożenia powinno towarzyszyć to
samo prawo powołania się na siłę wyższą, jak w
przypadku okresu zagrożenia. Rodzajem siły

Towarzystwo
Gospodarcze

Uwaga uwzględniona w części
Doprecyzowano moc osiągalną jako
moc osiągalną netto jednostki

gdzie:
OMZNn – oznacza: (i) wielkość mocy, o
której mowa w 16.6.4 podpunkt 4),
wskazaną dla n-tej jednostki fizycznej
wchodzącej w skład jednostki rynku
mocy gdzie m jest liczbą wszystkich
jednostek fizycznych wchodzących w
skład danej jednostki rynku mocy – jeżeli
dokonano jej zgłoszenia albo (ii) moc
osiągalną netto tej jednostki fizycznej
określonej przez dostawcę mocy w
certyfikacji ogólnej dla danego miesiąca,
którego dotyczy zgłoszenie.

Sumaryczna
wielkość
ubytków
wynikających ze zdarzeń, o których
mowa w pkt. 16.6.1, wyznaczana jest
dla jednostki rynku mocy jako:
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1) w przypadku, gdy spełniony jest
warunek, o którym mowa w pkt. 16.6.10
oraz w odniesieniu do testowego okresu
zagrożenia:

(wzór)
gdzie:
SOM
–
oznacza
skorygowany
obowiązek mocowy jednostki rynku
mocy w danym okresie zagrożenia, a w
testowym okresie zagrożenia jest równy
OM
(...)
OMZNn – oznacza: (i) wielkość mocy, o
której mowa w 16.6.4 podpunkt 4),
wskazaną dla n-tej jednostki fizycznej
wchodzącej w skład jednostki rynku
mocy gdzie m jest liczbą wszystkich
jednostek fizycznych wchodzących w
skład danej jednostki rynku mocy – jeżeli
dokonano jej zgłoszenia albo (ii) moc
osiągalną netto tej jednostki fizycznej
określonej przez dostawcę mocy w
certyfikacji ogólnej dla danego miesiąca,
którego
dotyczy
zgłoszenie,

wyższej mogącej gwałtownie i bez możliwości
zareagowania przez dostawcę mocy w krótkim
okresie 1-godzinnego testowego okresu
zagrożenia może być wydanie polecenia
ruchowego przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych albo awaria w systemie
gazociągów przesyłowych. W podpunkcie 2)
niniejszego pkt. 16.6.11. Operator uznał
potrzebę uwzględnienia poleceń OSP lub OSD
w zakresie wykonywania testowego okresu
zagrożenia. Prawo do powołania się na siłę
wyższą, jak również na ubytki wynikające z
poleceń OSP lub OSD pochodzi z tego samego
przepisu art. 58 ust. 4 ustawy. Proponujemy
zatem zachować spójność podejścia odnośnie
testowego okresu zagrożenia i wprowadzić
możliwość powołania się na siłę wyższą,
uznanej na podstawie pkt. 16.6.10 oraz na
polecenia OSP lub OSD w podpunkcie 1) jaki i
na polecenia OSP lub OSD w podpunkcie 2)
niniejszego pkt. 16.6.11.

Polskie
Elektrownie

fizycznej. W roku dostaw jednostka
fizyczna
posiada
jedną
moc
osiągalną dla całego roku dostaw.
W certyfikacji ogólnej nie jest
wskazywana moc osiągalna netto
w danym miesiącu. Dodatkowo,
informacje te mogą być nieaktualne
bądź niedostępne.
Zgodnie z art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy,
uwzględnienie ubytków ze zdarzeń
nagłych
następuje
wyłącznie
w odniesieniu
do
wykonania
obowiązku mocowego w okresie
zagrożenia.

2) w przypadku, gdy nie jest spełniony
jest warunek, o którym mowa w pkt.
16.6.10 oraz w odniesieniu do
testowego
okresu
zagrożenia:
(wzór)
gdzie:
SOM
–
oznacza
skorygowany
obowiązek mocowy jednostki rynku
mocy w danym okresie zagrożenia, a w
testowym okresie zagrożenia jest równy
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OM
(...)
136.
16.8.1.3

Powiadomienie o testowym okresie
zagrożenia realizowane jest jak dla
powiadomienia o okresie zagrożenia na
zasadach, o których mowa w pkt.
16.3.2.1 podpunkty) 2) i 3), pkt. 16.3.2.2,
16.3.2.3 i 16.3.2.5

Celem zapewnienia spójności z zapisami
Rozporządzenia w sprawie wykonywania
obowiązków mocowych (18.08.2018) oraz
ażeby nie było wątpliwości, że 8-godzinny okres
przygotowawczy stosuje się również do TOZ,
proponujemy poszerzenie odwołania zawartego
w tym punkcie regulaminu.

137.

16.8.1.2

OSP nie może ogłosić testowego okresu
zagrożenia w odniesieniu do nowej
jednostki rynku mocy do czasu
spełnienia przez nią OKM, jak również w
odniesieniu do jednostki rynku mocy, dla
której dostawca mocy zgłosił zdarzenie
siły wyższej, zgodnie z pkt. 16.6.3.

Zmiana doprecyzowująca, wynikająca
propozycji zmian w pkt 16.6.11

16.8.2.2

16.8.2.2. Wynik testowego okresu
zagrożenia jest udostępniany dostawcy
mocy przez OSP poprzez rejestr nie
później niż do 10. dnia kalendarzowego
miesiąca następującego po miesiącu, w
którym został przeprowadzony testowy
okres
zagrożenia.w
terminie
wprzekazania informacji o której mowa
w punkcie 17.1.1.1

Informacja o wynagrodzeniu za porzedni
miesiąc ( pkt. 17.1.1.1) uwzględniająca nie
wykonanie OM w wyniku negatywnego wyniku
testu jest przekazywana w terminie 7 dni.
Terminy powinny być tożsame, aby ułatwić
zawieranie transakcji na rynku wtórnym. Ta
uwaga zachowuje ważność ,o ile nie nastąpią
zmiany skrócenie terminu informowania o
pozytywnym wyniku testu stosownie do
propozycji zmian zawartych w uwadze ogólnej
nr 1

17.1.1.1.

Podstawą do wystawienia przez
dostawcę mocy faktury za wykonanie
obowiązku mocowego jest przekazana
przez
OSP
informacja
o
wynagrodzeniuwykonaniu,
przez
dostawcę mocy, obowiązku mocowego
w danym miesiącu, o której mowa w art.
58 ust. 6 ustawy.

138.

139.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Skorygowano treść pkt. 16.8.1.3
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Treść uwagi wykracza poza art. 58
ust. 4 ustawy, który wskazuje, że brak
możliwości dostarczenia tej części
mocy, która nie została dostarczona
w wyniku zdarzenia nagłego (siły
wyższej) uwzględnia się wyłącznie w
przypadku rozliczeniu wykonania
obowiązku mocowego w zakresie
dostarczenia mocy w okresie
zagrożenia.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieuwzględniona w związku
z terminami pozyskiwania danych
pomiarowych na potrzeby weryfikacji
testowego okresu zagrożenia oraz
terminem na weryfikację testowego
okresu zagrożenia.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.1.1
Regulaminu.
Brzmienie
punktu
zostało przeredagowane w sposób
oddający
charakter
informacji
określony w ustawie oraz jej
zawartość.

z

Proponujemy skorygowanie pkt. 17.1.1.1. do
treści zgodniej z brzmieniem art. 58 ust. 6
ustawy
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140.
17.1.2.1.
17.1.3.1.

i

W wymienionych punktach istnieje
infomacja
dotycząca
sposobu
przesyłania
faktur,
która
jest
nieprecyzjna. W 17.1.2.1. jest to tylko
przesyłanie poprzez platformę/mail, zaś
w 17.1.3.1. jest mowa o przesyłaniu
poprzez rejestr.
1. Proponujemy zmianę sposobu
liczenia
wolumenu
A,
tak,
by
uwzględniać w formule kumulacji tylko
wolumen za który jednostka otrzyma
wsparcie inne niż RM w danej godzinie.

141.

𝑟=𝑝

A=

(𝐸𝐵𝑟 ℎ𝑟 ∗ 𝑊𝑁𝐵ℎ𝑟 ∗ 𝑊𝑠𝑝𝑏𝑟𝑚𝑟 + 𝐸𝑛𝑒𝑡 ℎ𝑟 ∗ 𝑊𝑠𝑝𝑏𝑛𝑒𝑡 𝑚𝑟 )

𝑟=1

17.1.4.1

Wspbrmr
- współczynnik generacji
wsparcia brutto (netto) równy ilorazowi
wolumenu energii elektrycznej brutto
(netto) za którą za miesiąc m jednostce
fizycznej r wchodzącej w skład jednostki
rynku mocy przyznane zostało wsparcie
w ramach systemów wsparcia innych niż
rynek mocy, opartych o rozliczenie
brutto / netto, podlegające odliczeniu od
wynagrodzenia
za
wykonywanie
obowiązku mocowego zgodnie z
przepisami art. 63. Ustawy i łącznej
energii elektrycznej brutto (netto)
wyrażony w %

Doprecyzowania i uniknięcie nieporozumień;
Proponujemy
wykreślenie
frazy
"za
pośrednictwem rejestru" gdyż w pkt. 17.1.2.117.1.2.3 jest wskazany inny sposób doręczania
faktur.
Zproponowana w karcie aktualizacji formuła
powoduje
ograniczenia
z
perspektywy
rozliczenia RM i innych systemów wsparcia
poprzez uśrednienie wolumenu wsparcia dla
godzin każdej godziny miseiąca, co powoduje, iż
wytwórcy nie mogą optymalnie rozkładać oM w
zalezności od planowanej generacji energii za
którą moga uzyskać wsparcie z innych
systemów, np. elektrociepłownie gazowe w
okresie letnim mogłyby wykonywać OM w
poszczególnych dniach kiedy nie otrzymują
wsparcia koge. Obecna formuła odbiera
motywację do wykorzystania takich jednostek na
RM (wolumen generacji z koge wynikający z
uśrednienia powoduje utratę wynagrodzenia za
RM w godzinie w której de facto nie ma
generacji)

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść pkt.
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
1. Informacja o wolumenie, za który
przysługuje wsparcie w ramach
systemów wsparcia innych niż rynek
mocy, podlegającego odliczeniu od
wynagrodzenia za wykonywanie
obowiązku
mocowego
zgodnie
z przepisami
art.
63
ustawy,
przekazywana jest w odniesieniu do
miesiąca rozliczeniowego, w związku
z czym niemożliwe jest odliczenie go
w odniesieniu do poszczególnych
godzin. Sposób odliczania wolumenu
określony jest w art. 63 ust. 2 ustawy.
Uwaga uwzględniona
2. Dodano pkt. 17.1.4.6 Regulaminu.

17.1.3.1

2. Wolumen A powinien uwzględniac
tylko wielkośc wsparcia, za którą
jednosta otrzymuje wsparcie w cenie
większej od 0zł/MWh
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142.

dodany
17.1.4.2

pkt

143.
dodany
17.1.5.4

pkt

17.1.4.2. W odniesieniu do jednostki
rynku mocy, której należne jest
wynagrodzenie za dany miesiąc
rozliczeniowy , dostawca mocy, w ciągu
10 dni roboczych po zakończeniu
okresu rozliczeniowego, dostarcza do
OSP za pośrednictwem rejestru
informację o przyznaniu jednostkom
fizycznym wchodzącym w skład
jednostki rynku mocy wsparcia w
ramach systemów wsparcia innych niż
rynek mocy, podlegającego odliczeniu
od wynagrodzenia za wykonywanie
obowiązku mocowego zgodnie z
przepisami art. 63 ustawy. W przypadku
braku wsparcia w całym okresie dostaw
dostawca mocy może złożyć jedno
oświadczenie dla wszystkich miesięcy
tego okresu dostaw.W przypadku
nieprzedstawienia
takiej
informacji
domniemuje się, że w danym okresie
rozliczeniowym nie zostało udzielone
wsparcie podlegające odliczeniu.

Zaproponowane
uzupełnienie
uprości
procedurę występowania o wynagrodzenie za
wykonanie obowiązku mocowego gdy zachodzi
pewność, że dana jednostka nie może
otrzymywać wsparcia z innego systemu niż
rynek mocy, podlegającego odliczeniu na
podstawie
art.
63
ustawy.
Może to zrobić przez jednokrotną deklarację
niekorzystania z systemu wsparcia lub
domyślnie brak infomacji oznacza brak
konieczności odliczenia. Ilość jednostek, których
dotyczy to zaganienie jest znikoma, a dodaje to
kolejny obowiązek dla wszystkich uczestników
rynku.
Wydłużenie czasu na przekazanie informacji ma
na celu umożliwienie dokładnego ustalenia
poziomu potencjalnego wsparci, który podlega
odliczeniu.

17.1.5.4. W terminie 7 dni roboczych od
poinformowania dostawcy mocy o
wyniku demonstracji zgodnie z pkt.
16.7.2, dostawca mocy może, z
wykorzystaniem
rejestru,
zgłosić

Faktyczne wydłużenie terminu ma na celu
umożliwić dostawcom mocy dokładniejsze
przygotowanie argumentacji do zastrzeżenia
ws. wyniku demonstracji.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Sposób przekazywania informacji,
zaplanowany jako dwuetapowy,
został doprecyzowany w treści
Regulaminu poprzez określenie, że
w terminie 5 dni kalendarzowych po
zakończeniu okresu rozliczeniowego
wymagane
jest
przekazanie
informacji o zamiarze/braku zamiaru
wnioskowania
o
przyznanie
wsparcia,
natomiast
informacja
o wysokości ewentualnego wsparcia
musi
zostać
dostarczona
niezwłocznie po jej pozyskaniu.
W celu
wyznaczenia
wysokości
wynagrodzenia,
niezbędna
jest
informacja o otrzymywaniu albo
nieotrzymywaniu wsparcia w ramach
systemów wsparcia innych niż rynek
mocy, w związku z czym dodano
zapis informujący o możliwości
przesunięcia terminu wyznaczenia
wynagrodzenia na skutek opóźnień
w przekazaniu tej informacji.
Mając powyższe na uwadze, OSP
musi posiadać informację zarówno
o otrzymaniu oraz braku otrzymania
ww. wsparcia. Niezależnie, mając na
uwadze powyższe oraz w celu
minimalizacji związanych z tym
niedogodności, wraz z rozwojem
rejestru rynku mocy OSP dołoży
należytej
staranności
w
celu
ograniczenia zakresu działań, które
będą niezbędne do wykonania przez
przedstawicieli dostawcy mocy.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono treść pkt. 17.1.5.4
Regulaminu, określając termin jako 5
dni roboczych ze względu na
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zastrzeżenie dotyczące poprawności
danych pomiarowo-rozliczeniowych (…)

17.1.5.3.

Faktury korygujące, o których mowa w
pkt. 17.1.5.2, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do wszystkich faktur, o
których mowa w pkt. 17.1.2.4 lub
17.1.2.8, wystawionych za kwartał, w
którym
należny
jest
zwrot
wynagrodzenia.

17.1.6.3.

Faktury korygujące, o których mowa w
pkt. 17.1.6.2, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do wszystkich faktur, o
których mowa w pkt. 17.1.2.4 lub pkt.
17.1.2.8
lub
w
pkt.
17.3.3.1,
wystawionych w odniesieniu do okresów
rozliczeniowych przypadających w roku
kalendarzowym, w którym należny jest
zwrot wynagrodzenia lub premii.

17.2.3.2.

W terminie 14 dni kalendarzowych od
przekazania informacji o wysokości kary
zgodnie z pkt. 17.2.1.4, OSP wystawia
notę księgową, o której mowa w pkt.
17.2.3.1, z terminem płatności 14 dni
kalendarzowych
od
wystawienia
dokumentu noty.

17.2.4.3.

W terminie 14 dni kalendarzowych od
zakończenia miesiąca, za który należna
jest kara, o której mowa w pkt. 17.2.4.1,
OSP wystawia notę księgową, z
terminem
płatności
14
dni
kalendarzowych
od
wystawienia
dokumentu noty.

144.

145.

146.

147.

148.
dodany
17.2.4

pkt

17.2.4.1. Miesięczna wysokość kary
nakładanej na dostawcę mocy, o której
mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, obliczana
jest zgodnie ze wzorem:

konieczność utrzymania płynności
procesów związanych z rozliczeniami
i zależność od innych terminów.
Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść punktu 17.1.5.3
Regulaminu.
Właściwe
zmiany
zostały dodatkowo wprowadzone
w pkt.
17.1.2.8
oraz
17.1.2.9
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Zmieniono treść punktu 17.1.6.3
Regulaminu.
Właściwe
zmiany
zostały dodatkowo wprowadzone
w pkt.
17.1.2.8
oraz
17.1.2.9
Regulaminu.

Doprecyzowanie zapisu

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono brzmienie pkt. 17.2.3.2
Regulaminu.

jw.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Zmieniono brzmienie pkt. 17.2.4.3
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
Zmieniono brzmienie pkt. 17.2.4.1
Regulaminu.
Dodatkowo,
skorygowano
jednostki
miar
wielkości
wykorzystywanych
na

Postulujemy o dopisanie odnośnika do pkt.
17.1.2.8, ze względu na to, że korekta
wystawiana jest zawsze do ostatniego
dokumentu.

jw.

Proponujemy, aby zamiast stosowania we
wzorze
stalego
współczynnika
0,15
wprowadzona zostało odniesienie do wielkości o
której mowa w art. 47 ust. 2 noweli Ustawy o RM.
Ze względu na prawdopodobną zmianę treści
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gdzie:

tego przepisu (wysokość kary) ograniczyłoby to
potrzebę kolejnej zmiany Regulaminu.

potrzeby
kary.

wyznaczenia

wysokości

k ust - oznacza wysokość kary o
której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy (...)
149.

istniejący pkt.
20.6.10
(poprzednio
20.6.9)

20.6.10. Informację o zmianach, o
których mowa w pkt. 20.6.9, przekazuje
w imieniu dostawcy mocy
osoba
spełniająca wymogi określone w pkt.
4.1.6.

Konsekwencja
doprecyzowań

wcześniej

wprowadzonych

150.

23.24

23.24. Postanowienia pkt. 14.1.3, 16 i
17, 14.1.1. w brzmieniu nadanym Kartą
aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 stosuje się
od dnia 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek dostarczenia oświadczenia o
spełnieniu FKM w zmienionym zakresie
powinien mieć zastosowanie dopiero od roku
2021

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga uwzględniona
w zmienionej redakcji
Dodano
nowy
pkt
Regulaminu.

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z art. 84 ustawy Prezes URE
zatwierdza
albo
odmawia
zatwierdzenia regulaminu rynku
mocy, w drodze decyzji, w terminie
45 dni od dnia przedłożenia przez
OSP projektu regulaminu wraz
z zgłoszonymi uwagami w wyniku
przeprowadzonych
konsultacji
publicznych. Z kolei, zgodnie z pkt.
2.3.2 Regulaminu, wszelkie zmiany
regulaminu wchodzą w życie po
upływie 30 dni kalendarzowych od
dnia zatwierdzenia jego zmian przez
Prezesa URE. Mając na uwadze
powyższe oraz przewidywany termin
zatwierdzenia niniejszej zmiany
Regulaminu,
oświadczenia
o spełnieniu Finansowego Kamienia
Milowego złożone w terminie do
końca 2020 r. będą obowiązywały
postanowienia
Regulaminu
w brzmieniu dotychczasowym.

20.1.5
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4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji publicznych projektu Karty
aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu
Zważywszy na stanowisko PSE S.A. przedstawione w pkt. 3 Raportu z konsultacji, stanowiące
odpowiedź na uwagi ogólne nr 6, 10, 13, 19, 22, 29-34, 36-38 i 41 oraz uwagi szczegółowe nr 1, 3, 9,
11-12, 14, 20-22, 25, 27-29, 31, 36, 38-39, 41, 46-47, 49, 51-52, 56-57, 61-62, 66-67, 69-70, 73-75, 78,
80-82, 84, 87-88, 90, 92-93, 98-100, 104-105, 107, 111-112, 115, 117, 121, 124-128, 130, 133-136,
139-141, 143-149 otrzymane w wyniku procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji
nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu oraz w ramach autokorekt, PSE S.A. dokonały następujących zmian
postanowień Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu, w stosunku do opublikowanego
i poddanego procesowi konsultacji publicznych projektu tej karty w zakresie specyfikacji zmian
dotyczących:
1. zmiany nr 2 w brzmieniu:
„pkt 3.1.10 otrzymuje brzmienie:
3.1.10. Zbiorcze zestawienie terminów w certyfikacji ogólnej zawiera poniższa tabela:
Lp.

Nazwa procesu

Termin

1

Składanie wniosków o wpis do rejestru

Do 10. dnia roboczego od daty
rozpoczęcia danej certyfikacji
ogólnej, z zastrzeżeniem
przypadku, o którym mowa w pkt.
4.3.5.

2

Weryfikacja OSDp, o której mowa w pkt.
6.3.3.3.

31 dni kalendarzowych od daty
rozpoczęcia danej certyfikacji
ogólnej

3

Rozpatrzenie wniosku przez OSP

Nie później niż w dacie
zakończenia danej certyfikacji
ogólnej

4

Usunięcie wad lub braków formalnych
wniosku o wpis do rejestru

Nie później niż w wyznaczonym
przez OSP terminie, który jest nie
krótszy niż 3 dni robocze od
otrzymania wezwania

5

Złożenie reklamacji dotyczącej odmowy
wpisania jednostki fizycznej do rejestru

4 dni robocze od zamieszczenia
w rejestrze informacji o odmowie
wpisu

6

Złożenie reklamacji dotyczącej dokonania
wpisu do rejestru z danymi odmiennymi od
treści wniosku o wpis do rejestru

4 dni robocze od dokonania wpisu
w rejestrze

7

Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej odmowy
wpisania jednostki fizycznej do rejestru albo
reklamacji dotyczącej dokonania wpisu do
rejestru z danymi odmiennymi od treści
wniosku o wpis do rejestru

7 dni kalendarzowych od złożenia
reklamacji

”
2. zmiany nr 8 w brzmieniu:
„pkt 4.1.9 otrzymuje brzmienie:

4.1.9. Uznaje się, że podmiot (osoba) posiada prawo do dysponowania jednostką fizyczną na
potrzeby procesów rynku mocy wyłącznie w przypadku, jeżeli:
1) podmiot (osoba) ten jest właścicielem danej jednostki fizycznej, lub
2) podmiot (osoba) ten posiada upoważnienie do dysponowania jednostką fizyczną na potrzeby
procesów rynku mocy, udzielone przez właściciela danej jednostki fizycznej, zgodne ze wzorem
stanowiącym odpowiednio załącznik nr 4.1 albo załącznik nr 4.2 albo załącznik nr 4.4 do
regulaminu, podpisane przez właściciela danej jednostki fizycznej będącego osobą fizyczną albo
w imieniu właściciela danej jednostki fizycznej przez osoby wpisane do właściwego rejestru jako
uprawnione do reprezentowania właściciela danej jednostki fizycznej, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.28.”
3. zmiany nr 20 w brzmieniu
„pkt 4.1.24 (poprzednio 4.1.23) otrzymuje brzmienie:
4.1.24. Dane osobowe zgromadzone w rejestrze przetwarzane są przez OSP zgodnie z przepisami
rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w ustawie. Administratorem danych osobowych
zgromadzonych w rejestrze jest OSP. Dane osobowe zgromadzone w rejestrze mogą być
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.”
4. zmiany nr 21 w brzmieniu:
„pkt 4.1.26 (poprzednio 4.1.25) otrzymuje brzmienie:
4.1.26. OSP wykonuje w stosunku do osób fizycznych, których dane są zgromadzone w rejestrze,
obowiązek informacyjny o przysługujących im prawach zgodnie z rozporządzeniem RODO
i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”
5. zmiany nr 60 w brzmieniu:
„w pkt. 7.4.5.2 dodaje się podpunkt 3) w brzmieniu:
3) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy – planowane
spełnienie przez jednostkę rynku mocy wytwórczą parametru, o którym mowa odpowiednio w art.
25 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy.”
6. zmiany nr 61 w brzmieniu:
„pkt 7.4.5.3 otrzymuje brzmienie:
7.4.5.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.4.5.1 podpunkt 3), niezależna ekspertyza zawiera:
1) informacje, o których mowa odpowiednio w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 2) lub pkt. 14.1.2.4 podpunkt
1), potwierdzające, że w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności
regulacji wynikających z przepisów dyrektywy 2010/75/UE lub odpowiednio dyrektywy 2015/2193,
każdy obiekt energetycznego spalania technologicznie powiązany z jednostką rynku mocy, tj.
obiekt, którego działanie jest niezbędne, aby jednostka rynku mocy mogła w pełni wykonywać swój
obowiązek mocowy, jest objęty decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego lub innego
równoważnego dokumentu (wydana decyzja, znajdująca się w obrocie prawnym);
2) potwierdzenie nakładów przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji
stanowiącym załącznik do oświadczenia potwierdzającego spełnienie Operacyjnego Kamienia
Milowego;
3) potwierdzenie spełnienia parametru, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 lub 2
ustawy – w przypadku jednostki rynku mocy wytwórczej, która na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy,
w wyniku aukcji głównej zawarła umowę mocową na okres dłuższy niż wynikający z art. 25 ust. 4
ustawy.”
7. zmiany nr 62 w brzmieniu:
„pkt 7.4.5.5 otrzymuje brzmienie:
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7.4.5.5. Alokacja nakładów, o której mowa w pkt. 7.4.5.4, odbywa się proporcjonalnie do mocy
osiągalnej netto jednostki fizycznej w okresie dostaw w przypadku, gdy nie jest możliwe
jednoznaczne wskazanie odrębnych nakładów przypisanych danej jednostce fizycznej według
zrealizowanego zakresu prac.”
8. zmiany nr 67 w brzmieniu:
„pkt 8.1.2 otrzymuje brzmienie:
8.1.2. Parametry aukcji mocy obejmują wielkości:
1) w przypadku aukcji głównej:
a) PZM – prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji mocy, wyrażone w MW;
b) CeWe – cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny
koszt pozyskania mocy przez operatora poprzez budowę jednostki wytwórczej o najniższych
operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży
energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy
Prawo energetyczne, wyrażona w zł/kW/rok;
c) A – współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w lit. b), służący do wyznaczenia ceny
maksymalnej obowiązującej w aukcji;
d) X – parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania, o którym mowa w lit. a),
dla której cena osiąga wartość maksymalną, o której mowa w lit. b), wyrażony w %;
e) Y – parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie, o którym mowa w lit. a), dla
której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, wyrażony w %;
f) CeCe
– cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona w oparciu o typowe
kapitałowe i operacyjne koszty stałe, wyrażona w zł/kW/rok;
g) maksymalna liczba rund aukcji;
h) maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy,
wyrażone w MW;
i) minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji
dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna, wyrażone
w MW;
j) korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii wytwarzania
energii elektrycznej;
k) jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych odniesiony do mocy osiągalnej netto,
warunkujący kwalifikację jednostki rynku mocy jako nowej jednostki rynku mocy wytwórczej
uprawnionej do oferowania obowiązków mocowych na nie więcej niż 15 okresów dostaw w aukcji
głównej, wyrażony w zł/kW;
l) jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto,
warunkujący kwalifikację jednostki rynku mocy jako nowej jednostki rynku mocy wytwórczej albo
modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej albo jednostki rynku mocy redukcji
zapotrzebowania, uprawnionej do oferowania obowiązków mocowych na nie więcej niż 5 okresów
dostaw w aukcji głównej, wyrażony w zł/kW.
2) w przypadku aukcji dodatkowych – parametry, o których mowa w podpunkcie 1) lit. a) – h)
wyznaczone odpowiednio dla kwartałów dostaw oraz parametry, o których mowa w podpunkcie 1)
lit. j), które obowiązywały podczas aukcji głównej na ten sam rok dostaw.”
9. zmiany nr 82 w brzmieniu:
„pkt 10.2.4 otrzymuje brzmienie:
10.2.4. Dostawca mocy może złożyć wniosek o zastąpienie nie wcześniej niż w dacie ogłoszenia
ostatecznych wyników aukcji, lecz nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem:
1) okresu dostaw, na który została zawarta umowa mocowa – w przypadku, gdy zastępowana
jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzi w skład jednostki rynku mocy objętej
umową mocową;
2) ostatniego kwartału roku dostaw określonego w certyfikacie – w przypadku, gdy zastępowana
jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzi w skład jednostki rynku mocy nieobjętej
umową mocową.
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Wnioski o zastąpienie złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane przez OSP.”
10. zmiany nr 91 w brzmieniu:
„pkt 10.4.6 otrzymuje brzmienie:
10.4.6. Wniosek o zastąpienie OSP rozpatruje w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego
złożenia.”
11. zmiany nr 92 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 10.4.7 w brzmieniu:
10.4.7. Pozytywna weryfikacja wniosku o zastąpienie skutkuje zastąpieniem jednostki redukcji
zapotrzebowania planowanej jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania wskazanymi we
wniosku.”
12. zmiany nr 93 w brzmieniu:
„pkt 10.4.8 (poprzednio 10.4.7) otrzymuje brzmienie:
10.4.8. Rozpatrzenie wniosku o zastąpienie potwierdzane jest informacją w rejestrze oraz
powiadomieniem wysyłanym automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.”
13. zmiany nr 95 w brzmieniu:
„pkt 12.5 otrzymuje brzmienie:
12.5. Przeniesienie obowiązku mocowego jednej jednostki rynku mocy na inną jednostkę rynku
mocy w wyniku zawarcia transakcji na rynku wtórnym (obrót wtórny obowiązkiem mocowym),
zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 1) ustawy, traktowane jest jak:
1) zmiana umowy mocowej jednostki rynku mocy, z której przenoszony jest obowiązek mocowy –
jeżeli obowiązek mocowy przenoszony jest w części;
2) rozwiązanie umowy mocowej, z której przenoszony jest obowiązek mocowy – jeżeli obowiązek
mocowy przenoszony jest w całości;
oraz
3) zawarcie umowy mocowej – w odniesieniu do jednostki rynku mocy nieobjętej obowiązkiem
mocowym, albo
4) zmiana umowy mocowej – w odniesieniu do jednostki rynku mocy objętej umową mocową.”
14. zmiany nr 100 w brzmieniu:
„pkt 12.9 otrzymuje brzmienie:
12.9. OSP weryfikuje przekazane zgłoszenie transakcji pod kątem spełnienia warunków, o których
mowa w art. 48 ust. 1 i 2 ustawy oraz sprawdza czy osoba dokonująca zgłoszenia danej transakcji
i osoba potwierdzająca to zgłoszenie posiadały, nadaną przez OSP, rolę oferenta w odniesieniu do
dostawców mocy będących stronami danej transakcji.”
15. zmiany nr 115 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 14.1.1.4 – 14.1.1.6 w brzmieniu:
14.1.1.4. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przedłożenia oświadczenia FKM jest osoba
spełniająca wymogi określone w pkt. 4.1.6.
14.1.1.5. W przypadku, gdy wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych wskazana
w oświadczeniu FKM jest mniejsza od wartości wskazanej we wniosku o certyfikację, dostawca
mocy zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia OSP wraz z oświadczeniem FKM:
1) harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, sporządzonego na moment przedłożenia
oświadczenia FKM zgodnie z załącznikiem nr 7.2 (nowa jednostka rynku mocy wytwórcza) albo
nr 7.3 (modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza) do regulaminu oraz
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2) dokumentu, stanowiącego aktualizację niezależnej ekspertyzy, o której mowa w pkt. 7.4.5.1
podpunkt 1),
potwierdzającego nakłady inwestycyjne przedstawione w zmienionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w odniesieniu do zadeklarowanych
w oświadczeniu FKM całkowitych nakładów inwestycyjnych, sporządzonego przez podmiot
określony w pkt. 7.4.5.7 oraz 7.4.5.8.
14.1.1.6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, o którym mowa w pkt.
14.1.1.5 podpunkt 1), nie może powodować zmniejszenia wartości jednostkowych nakładów
inwestycyjnych poniżej jednostkowego poziomu nakładów inwestycyjnych, warunkującego
właściwą kwalifikację jednostki rynku mocy, określonego w parametrach aukcji głównej, o których
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wyniku której jednostka rynku mocy zawarła umowę
mocową.”
16. zmiany nr 126 w brzmieniu:
„pkt 14.1.2.1 otrzymuje brzmienie:
14.1.2.1. Dostawca mocy, który w wyniku aukcji głównej zawarł umowę mocową na więcej niż
1 rok dostaw, jest zobowiązany wykazać, nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego okresu
dostaw, a w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, nie później niż przed
zakończeniem trzeciego roku dostaw albo przed zakończeniem trwania umowy mocowej, jeżeli
została zawarta na mniej niż trzy lata dostaw, że jednostka rynku mocy, którą dysponuje, osiągnęła
operacyjny kamień milowy (OKM).”
17. zmiany nr 127 w brzmieniu:
„pkt 14.1.2.3 otrzymuje brzmienie:
14.1.2.3. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 14.1.2.2, dostawca mocy,
w odniesieniu do nowej lub modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, którą dysponuje,
zobowiązany jest do dostarczenia OSP za pośrednictwem rejestru oświadczenia potwierdzającego
spełnienie OKM, zwanego dalej „oświadczeniem OKM”, które zawiera:
1) oświadczenie potwierdzające dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę rynku mocy przez
ciągły okres co najmniej jednej godziny, w wielkości nie mniejszej niż 95% iloczynu mocy osiągalnej
netto jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności, określonych w certyfikacie,
sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 14.15 do regulaminu;
2) niezależną ekspertyzę potwierdzającą spełnienie wymagań, o których mowa odpowiednio w art.
52 ust. 2 pkt 3 lit. a-c ustawy, w odniesieniu do nowej lub modernizowanej jednostki rynku mocy;
3) oświadczenie o poniesieniu całkowitych nakładów inwestycyjnych, sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 14.2 do regulaminu;
4) oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, sporządzone
zgodnie z załącznikiem nr 14.3 (nowa jednostka rynku mocy wytwórcza) albo 14.4 (modernizowana
jednostka rynku mocy wytwórcza) do regulaminu;
5) oświadczenie o wartości udzielonej pomocy publicznej, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr
14.5 do regulaminu.”
18. zmiany nr 139 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 14.1.2.14 – 14.1.2.16 w brzmieniu:
14.1.2.14. W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków formalnych
w wyznaczonym przez OSP terminie, OSP nie potwierdza spełnienia OKM w odniesieniu do
jednostki rynku mocy, której dotyczyło oświadczenie, o czym niezwłocznie informuje dostawcę
mocy, zamieszczając stosowną informację w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww.
informacji jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
14.1.2.15. Jeżeli dostawca mocy:
1) nie złożył oświadczenia OKM w terminie wskazanym w pkt. 14.1.2.1, albo
2) nie usunął wad lub braków formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie oraz upłynął termin,
o którym mowa w pkt. 14.1.2.1,
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OSP stwierdza niespełnienie OKM w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczyło
oświadczenie, o czym OSP niezwłocznie informuje dostawcę mocy, zamieszczając stosowną
informację w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest także
wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru. W takim wypadku zastosowanie
mają przepisy art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 2 i 3 oraz art. 47 ust. 1 ustawy.
14.1.2.16. W przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, w odniesieniu do danej jednostki
rynku mocy do dnia złożenia oświadczenia OKM, przepisów art. 59 ustawy nie stosuje się.”
19. zmiany nr 140 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 14.1.2.17 w brzmieniu:
14.1.2.17. Nakłady inwestycyjne wskazane w oświadczeniu OKM obejmują okres od początku
roku, w którym odbyła się aukcja główna, w wyniku której jednostka rynku mocy została objęta
umową mocową, do dnia złożenia oświadczenia OKM.”
20. zmiany nr 141 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 14.1.2.18 w brzmieniu:
14.1.2.18. W przypadku, gdy po dniu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 14.1.2.3,
wartość udzielonej pomocy publicznej ulegnie zmianie w stosunku do wartości wskazanej
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 14.1.2.3 podpunkt 5), dostawca mocy zobowiązany jest do
dostarczenia OSP za pośrednictwem rejestru skorygowanego oświadczenia, sporządzonego
zgodnie z załącznikiem nr 14.5 do regulaminu, nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego
okresu dostaw.”
21. zmiany nr 142 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 14.1.2.19 w brzmieniu:
14.1.2.19. W ramach sporządzania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 14.15 do regulaminu,
w odniesieniu do jednostek rynku mocy wytwórczych, które część swojej produkcji energii
elektrycznej zużywają na własny użytek tj. na potrzeby inne niż związane z wytwarzaniem,
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, dopuszcza się wskazanie pomiarów na
zaciskach każdego generatora wchodzącego w skład danej jednostki fizycznej lub pomiarów
w innych miejscach wewnętrznej sieci, przy czym dane te mogą pochodzić z układów pomiarowych
lub innych systemów np. SCADA. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykazanie możliwości
dostarczania mocy w wielkości nie mniejszej niż 95% iloczynu mocy osiągalnej netto jednostki
i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności, określonych w certyfikacie, następuje
z wykorzystaniem wskazanych ww. pomiarów.”
22. zmiany nr 147 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 14.1.3.4 – 14.1.3.13 w brzmieniu:
14.1.3.4. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przedłożenia raportu inwestycyjnego jest
osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 4.1.6.
14.1.3.5. W przypadku, gdy wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych wskazana w raporcie
inwestycyjnym różni się od wartości wskazanej w ostatnim dostarczonym do OSP harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, raport musi uwzględniać przedmiotowe zmiany.
14.1.3.6. Zmiany, o których mowa w pkt. 14.1.3.5, nie mogą powodować zmniejszenia wartości
jednostkowych nakładów inwestycyjnych poniżej jednostkowego poziomu nakładów
inwestycyjnych, warunkującego właściwą kwalifikację jednostki rynku mocy, określonego
w parametrach aukcji głównej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wyniku której
jednostka rynku mocy zawarła umowę mocową.
14.1.3.7. Dostawca mocy jest zobowiązany złożyć raport inwestycyjny nie później niż w terminie
wskazanym w pkt. 14.1.3.2. Raport przesłany przez dostawcę mocy po tym terminie, pozostawia
się bez rozpoznania, ze skutkiem określonym w pkt. 14.1.3.13.
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14.1.3.8. Złożenie przez dostawcę mocy raportu inwestycyjnego potwierdzane jest dokonaniem
przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww.
informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
14.1.3.9. OSP w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy raportu
inwestycyjnego weryfikuje jego zawartość pod kątem kompletności oraz spełnienia wymagań
określonych w regulaminie.
14.1.3.10. Pozytywna weryfikacja raportu inwestycyjnego potwierdzana jest dokonaniem przez
OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji do
rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
14.1.3.11. W przypadku stwierdzenia braku kompletności raportu inwestycyjnego lub wątpliwości
w zakresie jego treści, w szczególności w przypadku gdy raport nie spełnia wymogów określonych
w regulaminie, OSP za pomocą rejestru wzywa dostawcę mocy do usunięcia wad lub braków
formalnych raportu, wskazując te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz wyznaczając termin,
nie krótszy niż 3 dni robocze, na ich usunięcie. Informacja o wezwaniu do usunięcia wad lub braków
formalnych przekazywana jest także powiadomieniem wysyłanym automatycznie na adres e-mail
użytkownika rejestru.
14.1.3.12. W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków formalnych
w wyznaczonym przez OSP terminie, OSP nie potwierdza spełnienia obowiązku, o którym mowa
w pkt. 14.1.3.1, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczył, o czym niezwłocznie
informuje dostawcę mocy, zamieszczając stosowną informację w rejestrze. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail
użytkownika rejestru.
14.1.3.13. Jeżeli dostawca mocy:
1) nie złożył raportu inwestycyjnego w terminie wskazanym w pkt. 14.1.3.2, albo
2) nie usunął wad lub braków formalnych w wyznaczonym przez OSP terminie,
OSP stwierdza niespełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 14.1.3.1, w odniesieniu do jednostki
rynku mocy, której dotyczył.”
23. zmiany nr 155 w brzmieniu:
„pkt 14.2.3 (poprzednio 14.2.2) otrzymuje brzmienie:
14.2.3. Dostawca mocy, o którym mowa w pkt. 14.2.1 podpunkt 1), jest zobowiązany przedstawić
OSP:
1) aktualny harmonogram rzeczowy inwestycji w odniesieniu do jednostek fizycznych wytwórczych
planowanych wchodzących w skład istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej, sporządzony
zgodnie z załącznikiem nr 14.12 do regulaminu;
2) oświadczenie potwierdzające dostarczanie mocy do systemu przez istniejącą jednostkę rynku
mocy wytwórczą przez ciągły okres co najmniej jednej godziny, w wielkości nie mniejszej niż 95%
iloczynu mocy osiągalnej netto jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności,
określonych w certyfikacie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 14.15 do regulaminu;
3) oświadczenie o zrealizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji w odniesieniu do jednostek
fizycznych planowanych wchodzących w skład istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej,
sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 14.11 do regulaminu,
w trybie i terminach określonych w pkt. 14.2.4 – 14.2.20.”
24. zmiany nr 156 w brzmieniu:
„pkt 14.2.4 (poprzednio 14.2.3) otrzymuje brzmienie:
14.2.4. Dostawca mocy jest zobowiązany dostarczać OSP w terminach:
1) nie później niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji mocy, oraz
2) 10 dni roboczych po zakończeniu każdego okresu obejmującego 6 pełnych miesięcy
kalendarzowych, począwszy od drugiego roku następującego po roku, w którym odbyła się aukcja
główna, w wyniku której dostawca mocy zawarł umowę mocową, do momentu przedstawienia
dokumentów określonych w pkt. 14.2.3 podpunkt 2) – 3),
harmonogram rzeczowy inwestycji, o którym mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt 1).”
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25. zmiany nr 167 w brzmieniu:
„pkt. 14.2.13 – 14.2.15 (poprzednio 14.2.15 – 14.2.17) otrzymują brzmienie:
14.2.13. Dostawca mocy jest zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 14.2.3
podpunkt 2) – 3), przed rozpoczęciem okresu dostaw, na który została zawarta umowa mocowa.
Dokumenty przesłane przez dostawcę mocy po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, ze
skutkiem określonym w pkt. 14.2.19.
14.2.14. Złożenie przez dostawcę mocy dokumentów, o których mowa w pkt. 14.2.13,
potwierdzane jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail
użytkownika rejestru.
14.2.15. OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od dostawcy mocy dokumentów,
o których mowa w pkt. 14.2.13, weryfikuje ich zawartość pod kątem kompletności oraz spełnienia
wymagań określonych w regulaminie.”
26. zmiany nr 168 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 14.2.16 w brzmieniu:
14.2.16. Pozytywna weryfikacja dokumentów, o których mowa w pkt. 14.2.3 podpunkt 2) – 3),
potwierdzana jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. Powiadomienie
o dokonaniu wpisu ww. informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail
użytkownika rejestru.”
27. zmiany nr 173 w brzmieniu:
„pkt 14.2.21 otrzymuje brzmienie:
14.2.21. Dostawca mocy, o którym mowa w pkt. 14.2.1 podpunkt 2), jest zobowiązany
przedstawić OSP:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 52 ust. 1 pkt. 1 oraz 2 ustawy,
dotyczące osiągnięcia FKM;
2) raport inwestycyjny, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 14.8 do regulaminu;
3) oświadczenie potwierdzające dostarczanie mocy do systemu przez nową jednostkę rynku mocy
wytwórczą przez ciągły okres co najmniej jednej godziny, w wielkości nie mniejszej niż 95%
iloczynu mocy osiągalnej netto jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności,
określonych w certyfikacie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 14.15 do regulaminu;
4) oświadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, sporządzone
zgodnie z załącznikiem nr 14.3 do regulaminu;
5) oświadczenie o wartości udzielonej pomocy publicznej, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr
14.5 do regulaminu,
w trybie i terminach określonych w pkt. 14.2.22 – 14.2.27.”
28. zmiany nr 174 w brzmieniu:
„pkt 14.2.23 otrzymuje brzmienie:
14.2.23. Dostawca mocy jest zobowiązany dostarczać OSP za pośrednictwem rejestru raport
inwestycyjny, o którym mowa w pkt. 14.2.21 podpunkt 2), w terminie 10 dni roboczych po
zakończeniu każdego okresu obejmującego 6 pełnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od
drugiego roku następującego po roku, w którym odbyła się aukcja główna, w wyniku której
dostawca mocy zawarł umowę mocową, aż do momentu przedstawienia dokumentów określonych
w pkt. 14.2.21 podpunkt 3) – 5).”
29. zmiany nr 179 w brzmieniu:
„pkt 14.2.26 (poprzednio 14.2.30) otrzymuje brzmienie:
14.2.26. Dostawca mocy jest zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 14.2.21
podpunkt 3) – 5), przed rozpoczęciem okresu dostaw, na który została zawarta umowa mocowa.”
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30. zmiany nr 203 w brzmieniu:
„pkt 16.2.4 otrzymuje brzmienie:
16.2.4. Podstawę do rozliczenia wykonania obowiązku mocowego przez daną jednostkę rynku
mocy w danym okresie zagrożenia stanowi wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego
w danym okresie zagrożenia (𝑊𝑆𝑂𝑀ℎ , gdzie ℎ jest godziną, w której wystąpił dany okres
zagrożenia), które oblicza się w przypadku jednostek rynku mocy:
1) wytwórczych, o których mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1) – jako sumę mocy dyspozycyjnych
netto, wyznaczonych odpowiednio zgodnie z pkt. 16.2.7 albo 16.2.8, dla danego okresu
zagrożenia, dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych wchodzących w skład danej
jednostki rynku mocy,
2) redukcji zapotrzebowania, o których mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1) – jako sumę mocy
dyspozycyjnych netto, wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.2.26, dla danego okresu zagrożenia, dla
wszystkich jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wchodzących w skład danej jednostki
rynku mocy,
3) wytwórczych, o których mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 2) – jako sumę wartości godzinowych
dostarczania lub poboru energii elektrycznej do lub z sieci, wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.4.7,
powiększoną o ubytki wynikające z poleceń OSP lub OSD, o których mowa w pkt. 16.6.1, dla
danego okresu zagrożenia, dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych wchodzących
w skład danej jednostki rynku mocy,
4) redukcji zapotrzebowania, o których mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 3) – jako różnica profilu
bazowego i sumy wartości godzinowych dostarczania lub poboru energii elektrycznej do lub z sieci,
wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.4.10, powiększoną o ubytki wynikające z poleceń OSP lub OSD,
o których mowa w pkt. 16.6.1, dla danego okresu zagrożenia, dla wszystkich jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania wchodzących w skład danej jednostki rynku mocy,
5) składających się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego – zgodnie z pkt.
16.2.27,
6) składających się z jednostek fizycznych zagranicznych – skorygowany obowiązek mocowy danej
jednostki rynku mocy, dla tej godziny, pomniejszony o niewykonanie obowiązku mocowego,
obliczone zgodnie z pkt. 16.2.29.”

31. zmiany nr 204 w brzmieniu:
„pkt 16.2.7 otrzymuje brzmienie:
16.2.7. Moc dyspozycyjna netto jednostki fizycznej wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2
podpunkt 1) innej niż magazyn energii elektrycznej, w danej godzinie wyznaczana jest jako:
𝑃𝐷𝑁𝑊ℎ = 𝑊𝐵𝑁ℎ ∙ [𝑃𝑂𝑆𝑊ℎ − max{0, 𝑃𝑍𝐴𝐷ℎ − 𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ }] + 𝑃𝑃ℎ + 𝑈ℎ
gdzie:
𝑃𝐷𝑁𝑊ℎ – oznacza moc dyspozycyjną netto jednostki fizycznej wytwórczej w godzinie ℎ,
𝑊𝐵𝑁ℎ – oznacza współczynnik przeliczeniowy brutto/netto, w godzinie ℎ,
𝑃𝑂𝑆𝑊ℎ – oznacza średnią moc osiągalną jednostki fizycznej w godzinie ℎ wyznaczoną na
podstawie przyjętych ofert dotyczących tej godziny złożonych w ramach mechanizmu
centralnego bilansowania, rozumianą jako wyznaczoną powykonawczo wielkość równą
mniejszej z sumy mocy przyjętych ofert bilansujących i mocy dyspozycyjnej zgłoszonej
w ramach mechanizmu centralnego bilansowania,
𝑈ℎ – oznacza średnią wielkość ubytków, o których mowa w pkt. 16.6.1, w godzinie ℎ,
wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.6.12,
𝑃𝑍𝐴𝐷ℎ – oznacza średnią godzinową moc jednostki fizycznej wytwórczej w godzinie ℎ, zadaną
przez OSP lub OSD, będącą wynikiem Bieżących Punktów Pracy przekazanych
w Bieżącym Planie Koordynacyjnym Dobowym lub planie równoważnym oraz mocy
zadanej w wyniku działania układów regulacji, z uwzględnieniem poleceń, o których
mowa w pkt. 16.6.1 podpunkty 1) lub 2),
𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ – oznacza średnią godzinową moc jednostki fizycznej wytwórczej w godzinie ℎ,
rozumianą jako wyznaczona powykonawczo wielkość równą sumie mocy zmierzonych
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we wszystkich punktach, dla których są składane oferty w ramach mechanizmu
centralnego bilansowania,
𝑃𝑃ℎ – oznacza przeliczeniową średnią godzinową wielkość dostarczania lub poboru mocy do
lub z sieci przez układy zasilania potrzeb własnych i ogólnych przypisanych do danej
jednostki fizycznej wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.4.7 podpunkt 2),
z uwzględnieniem pkt. 16.4.11, w godzinie ℎ.
z zastrzeżeniem pkt. 16.2.24 i 16.2.25.”
32. zmiany nr 205 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 16.2.8-18 w brzmieniu:
16.2.8. Moc dyspozycyjną netto jednostki fizycznej wytwórczej będącej magazynem energii,
o której mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1), w danym okresie zagrożenia ℎ wyznacza się jako:
𝑃𝐷𝑁𝑆𝑖ℎ = 𝑃𝐷𝑁𝑊ℎ + 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ
gdzie:
𝑃𝐷𝑁𝑆𝑖ℎ
𝑃𝐷𝑁𝑊ℎ
𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ

– oznacza moc dyspozycyjną netto 𝑖-tej jednostki fizycznej wytwórczej, w okresie
zagrożenia ℎ, uwzględniającą zmianę dyspozycyjności tej jednostki wynikającą
z poleceń OSP,
– oznacza moc dyspozycyjną netto 𝑖-tej jednostki fizycznej wytwórczej, w okresie
zagrożenia ℎ, wyznaczoną zgodnie z pkt. 16.2.7,
– oznacza korektę dyspozycyjności 𝑖-tej jednostki fizycznej wytwórczej w okresie
zagrożenia ℎ.

16.2.9. Dostawca mocy, nie później niż w terminie 2 dni po zakończeniu danego okresu zagrożenia,
dokonuje poprzez rejestr zgłoszenia wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.8, oddzielnie
w odniesieniu do każdego okresu zagrożenia i każdej jednostki fizycznej wytwórczej będącej
magazynem energii, o której mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1).
16.2.10. Wielkość 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.8, nie może być mniejsza od zera.
16.2.11. W przypadku zgłoszenia 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.8 w wielkości większej od
różnicy pomiędzy mocą osiągalną netto danej jednostki fizycznej, a mocą dyspozycyjną netto
𝑃𝐷𝑁𝑊ℎ wyznaczoną zgodnie z pkt. 16.2.7, przyjmuje się, że moc dyspozycyjna netto
uwzględniająca zmianę dyspozycyjności wynikającą z poleceń OSP 𝑃𝐷𝑁𝑆𝑖ℎ , o której mowa w pkt.
16.2.8 jest równa mocy osiągalnej netto danej jednostki fizycznej.
16.2.12. Suma wszystkich wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o których mowa w pkt. 16.2.8, zgłoszonych
w odniesieniu do danej doby, w której wystąpił co najmniej jeden okres zagrożenia, oraz
w odniesieniu do wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych będących magazynem energii
elektrycznej, o których mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1), posiadających wspólny zasobnik energii,
nie może być większa od łącznej wielkości korekt wynikających z poleceń OSP, zgodnie z wzorem:
𝑗
𝑖=1

𝑛

𝑗

𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ ≤ 𝑚𝑎𝑥 {

ℎ=1

𝑖=1

∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡𝐺 + 𝜂𝑖 ∙ ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡Ł
; 0}
𝐻
𝑡=𝑇1
𝑇2

gdzie:
𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ – oznacza zgłoszoną korektę dyspozycyjności 𝑖-tej jednostki fizycznej wytwórczej,
w okresie zagrożenia ℎ,
𝑗
– oznacza liczbę wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych posiadających wspólny
zasobnik energii elektrycznej,
𝑛
– oznacza liczbę wszystkich okresów zagrożenia ogłoszonych dla danej doby,
∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡𝐺 – oznacza, wyznaczoną jak na potrzeby rozliczeń w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania, różnicę między energią skorygowaną (ES) a energią zweryfikowaną (EZ)
w zakresie zmian w planie generacji magazynu wymuszonych (ZP=1) na polecenie
OSP w odniesieniu do 𝑖-tej jednostki fizycznej wytwórczej w godzinie 𝑡,
𝑇1
– oznacza pierwszą godzinę doby d-3,
𝑇2
– oznacza godzinę, dla której ogłoszony został ostatni okres zagrożenia w analizowanej
dobie d,
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– oznacza sprawności cyklu jednokrotnego ładowania i rozładowania 𝑖-tej jednostki
fizycznej wytwórczej, wskazaną w najbardziej aktualnym, zatwierdzonym, wniosku
o wpis do rejestru,
∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡Ł – oznacza, wyznaczoną jak na potrzeby rozliczeń w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania, różnicę między ES a EZ w zakresie zmian w planie ładowania magazynu
wymuszonych (ZP=1) na polecenie OSP w odniesieniu do 𝑖-tej jednostki fizycznej
wytwórczej w godzinie 𝑡,
𝐻
– oznacza stałą przeliczeniową równą 1 godzinie,
z zastrzeżeniem pkt. 16.2.13.
16.2.13. W przypadku zgłaszania wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.8 w odniesieniu do
okresów zagrożenia przypadających w różnych dobach, na potrzeby weryfikacji spełnienia
warunku, o którym mowa w pkt. 16.2.12, przyjmuje się, że wielkości ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡𝐺 i ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡Ł odnoszące się
do tych samych godzin występujących jednocześnie w przedziale 〈𝑇1; 𝑇2〉 dla więcej niż jednej
doby, w której wystąpił okres zagrożenia – mogą być uwzględnione, w całości lub w części,
wyłącznie w ramach rozliczenia dotyczącego okresów zagrożenie przypadających w jednej dobie.
Dla wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ w odniesieniu do okresów zagrożenia przypadających w pozostałych dobach,
przyjmuje się, że wielkości ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡𝐺 i ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡Ł dla tych godzin są równe różnicy ich wielkości i wielkości
wykorzystanych na potrzeby zgłaszania wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , przy założeniu, że wielkości ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡𝐺
i ∆𝐸𝑍𝑆𝑖𝑡Ł wykorzystywane są kolejno od najwcześniejszych.
16.2.14. W przypadku braku zgłoszenia wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.8 w terminie,
o którym mowa w pkt. 16.2.9 przyjmuje się, że wielkość 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ jest równa zero.
16.2.15. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.8,
potwierdzana jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze.
16.2.16. W przypadku stwierdzenia braku kompletności zgłoszenia wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa
w pkt. 16.2.8, w szczególności w przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych
w regulaminie, OSP za pomocą rejestru wzywa dostawcę mocy do usunięcia wad lub braków
formalnych zgłoszenia wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , wskazując te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz
wyznaczając termin nie późniejszy niż dzień poprzedzający termin wskazany w art. 48 ust. 2 pkt 3
lit. b ustawy. Informacja o wezwaniu do usunięcia wad lub braków formalnych przekazywana jest
także powiadomieniem wysyłanym automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
16.2.17. W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków formalnych w wyznaczonym
przez OSP terminie, OSP negatywnie weryfikuje zgłoszenie wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ w odniesieniu do
jednostki rynku mocy, której dotyczyło zgłoszenie, o czym niezwłocznie informuje dostawcę mocy,
zamieszczając stosowną informację w rejestrze oraz przyjmuje, że wielkość 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ jest równa zero.
Powiadomienie o dokonaniu wpisu ww. informacji jest także wysyłane automatycznie na adres
e-mail użytkownika rejestru.
16.2.18. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do zgłoszenia wielkości 𝑃𝐾𝑂𝑅𝑖ℎ , o której mowa
w pkt. 16.2.8 jest osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 4.1.6.”
𝜂𝑖

33. zmiany nr 206 w brzmieniu:
„dotychczasowy pkt 16.2.8 otrzymuje oznaczenie 16.2.19”
34. zmiany nr 208 w brzmieniu:
„pkt 16.2.19 (poprzednio 16.2.8) otrzymuje brzmienie:
16.2.19. Jeżeli planowanie operatywne oraz prowadzenie ruchu w KSE odbywa się w oparciu
o wielkości brutto to wielkości 𝑃𝑂𝑆𝑊ℎ , 𝑃𝑍𝐴𝐷ℎ , 𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ , o których mowa w pkt. 16.2.7 są wielkościami
brutto, a współczynnik 𝑊𝐵𝑁ℎ wyznaczany jest dla danej godziny zgodnie z wzorem:
∑𝑘=𝑙
𝑘=1 max {0, 𝐸𝑂𝐷ℎ𝑘 }
𝑊𝐵𝑁ℎ =
∑𝑖=𝑗
𝑖=1 𝐸𝐵ℎ𝑖
gdzie:
𝑊𝐵𝑁ℎ – oznacza współczynnik przeliczeniowy brutto/netto, w godzinie ℎ,
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𝐸𝑂𝐷ℎ𝑘 – ilość energii elektrycznej zmierzona w 𝑘-tym punkcie pomiarowym w torze
wyprowadzenia mocy danej jednostki fizycznej, w godzinie ℎ, gdzie 𝑙 jest liczbą torów
wyprowadzenia mocy danej jednostki,
𝐸𝐵ℎ𝑖 – ilość energii elektrycznej zmierzona na zaciskach 𝑖-tego generatora, w godzinie ℎ,
gdzie 𝑗 jest liczbą generatorów wchodzących w skład danej jednostki fizycznej.
z zastrzeżeniem pkt. 16.2.24 i 16.2.25.”
35. zmiany nr 209 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.2.20 w brzmieniu:
16.2.20. Przez ilość energii elektrycznej zmierzoną w punkcie pomiarowym w godzinie ℎ należy
rozumieć saldo energii elektrycznej dostarczonej do sieci i pobranej z sieci w tej godzinie.”
36. zmiany nr 210 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.2.21 w brzmieniu:
16.2.21. W przypadku jednostki fizycznej wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1),
jeżeli OSP ani OSD nie posiadają bezpośredniego dostępu do danych pomiarowych dotyczących
ilości energii elektrycznej mierzonej na zaciskach generatorów (𝐸𝐵ℎ𝑖 ), na potrzeby wyznaczania
współczynnika 𝑊𝐵𝑁ℎ , właściciel jednostki fizycznej udostępnia OSP albo właściwemu OSDp
godzinowe ilości energii elektrycznej zmierzone na zaciskach generatorów 𝐸𝐵ℎ𝑖 , na warunkach
uzgodnionych z tym operatorem.”
37. zmiany nr 211 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.2.22 w brzmieniu:
𝑖=𝑗
16.2.22. W przypadku gdy ∑𝑖=1 𝐸𝐵ℎ𝑖 = 0 współczynnik 𝑊𝐵𝑁ℎ wyznaczany jest zgodnie ze wzorem:
𝑃𝑜𝑠𝑁
𝑊𝐵𝑁ℎ =
𝑃𝑜𝑠𝐵
gdzie:
𝑊𝐵𝑁ℎ – oznacza współczynnik przeliczeniowy brutto/netto, w godzinie h,
𝑃𝑜𝑠𝑁 – oznacza moc osiągalną netto jednostki fizycznej wytwórczej wskazaną w certyfikacji do
aukcji mocy na dany rok dostaw,
𝑃𝑜𝑠𝐵 – oznacza moc osiągalną brutto jednostki fizycznej wytwórczej wskazaną w certyfikacji
do aukcji mocy na dany rok dostaw,
z zastrzeżeniem pkt. 16.2.24 i 16.2.25.”
38. zmiany nr 212 w brzmieniu:
„dotychczasowy pkt. 16.2.9 otrzymuje oznaczenie 16.2.23”
39. zmiany nr 213 w brzmieniu:
„pkt 16.2.23 (poprzednio 16.2.9) otrzymuje brzmienie:
16.2.23. Jeżeli planowanie operatywne oraz prowadzenie ruchu w KSE odbywa się w oparciu
o wielkości netto to wielkości 𝑃𝑂𝑆𝑊ℎ , 𝑃𝑍𝐴𝐷ℎ , 𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ , o których mowa w pkt. 16.2.7 są wielkościami
netto, a współczynnik 𝑊𝐵𝑁ℎ jest równy 1. Jeżeli planowanie operatywne oraz prowadzenie ruchu
w KSE odbywa się w oparciu o wielkości brutto, należy dołożyć starań, aby pomiar na potrzeby
wyznaczenia wielkości 𝐸𝐵ℎ𝑖 realizowany był z dokładnością równoważną pomiarom na potrzeby
wyznaczenia wielkości 𝐸𝑂𝐷ℎ𝑘 , o której mowa w pkt. 16.2.19.”
40. zmiany nr 214 w brzmieniu:
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„dodaje się pkt 16.2.24 — 16.2.25 w brzmieniu:
16.2.24. W przypadku jednostki fizycznej wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1):
1) w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka wytwórcza, która nie uczestniczy aktywnie
w bilansowaniu KSE w ramach mechanizmu centralnego bilansowania, oraz
2) dla której sterowanie jednostką oraz ofertowanie w ramach mechanizmu centralnego
bilansowania uwzględnia także przepływy energii elektrycznej w miejscu w sieci, urządzeniach lub
instalacji, niebędącym punktem pomiarowym, oraz
3) dla której miejsca w sieci, urządzeniach lub instalacjach, o których mowa w podpunkcie 2),
wskazane są w umowie przesyłania energii elektrycznej oraz zapewniona jest zdalna transmisja
danych pomiarowych z tych miejsc do OSP,
wykonywanie obowiązku mocowego przez tę jednostkę weryfikowane jest z uwzględnieniem
warunków, o których mowa w pkt. 16.2.7.
16.2.25. W przypadku , o którym mowa w pkt. 16.2.24:
1) wielkość 𝑃𝐷𝑁𝑊ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.7 pomniejszana jest o ilość energii elektrycznej
zmierzoną dla danej godziny w punkcie, o którym mowa w pkt. 16.2.24 podpunkt 2),
2) podczas wyznaczania wielkości 𝑊𝐵𝑁ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.19, ilość energii elektrycznej
zmierzoną dla danej godziny w punkcie, o którym mowa w pkt. 16.2.24 podpunkt 2), uwzględnia
się tak jak ilość energii elektrycznej zmierzoną w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w torze
wyprowadzenia mocy tej jednostki,
3) podczas wyznaczania wielkości 𝑊𝐵𝑁ℎ , o której mowa w pkt. 16.2.22, jako wielkości
𝑃𝑜𝑠𝑁 i 𝑃𝑜𝑠𝐵 przyjmuje się odpowiednio moc osiągalną netto i brutto jednostki wytwórczej aktywnie
uczestniczącej w bilansowaniu KSE w ramach mechanizmu centralnego bilansowania,
z pominięciem pozostałych jednostek wytwórczych wchodzących w skład danej jednostki
fizycznej.”
41. zmiany nr 215 w brzmieniu:
„dotychczasowe pkt. 16.2.10 – 16.2.15 otrzymują odpowiednio oznaczenie 16.2.26 – 16.2.31”
42. zmiany nr 216 w brzmieniu:
„zawarte w Regulaminie odwołania do pkt. 16.2.10 – 16.2.14 zastępuje się odwołaniami
odpowiednio do pkt. 16.2.26 – 16.2.30”
43. zmiany nr 217 w brzmieniu:
„pkt 16.2.26 (poprzednio 16.2.10) otrzymuje brzmienie:
16.2.26. Moc dyspozycyjna netto jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania, o której mowa
w pkt. 16.2.2 podpunkt 1), w danej godzinie wyznaczana jest na podstawie:
𝑃𝐷𝑁𝑅ℎ = 𝑃𝑂𝑆𝑅ℎ − max{0, 𝑃𝑍𝐴𝐷𝑅ℎ − 𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ } + 𝑈ℎ
gdzie:
𝑃𝐷𝑁𝑅ℎ – oznacza moc dyspozycyjną netto jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania
w godzinie ℎ,
𝑃𝑂𝑆𝑅ℎ – oznacza moc wyznaczoną jako średnią wynikającą z ofert redukcji zapotrzebowania,
dotyczących godziny ℎ złożonych w ramach mechanizmu centralnego bilansowania,
𝑃𝑍𝐴𝐷𝑅ℎ – oznacza średnią godzinową moc jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania
w godzinie ℎ, zadaną przez OSP lub OSD z uwzględnieniem poleceń, o których mowa
w pkt. 16.6.1 podpunkty 1) lub 2),
𝑃𝑊𝑌𝐾ℎ – oznacza średnią godzinową moc wykonaną jednostki fizycznej redukcji
zapotrzebowania w godzinie ℎ.
𝑈ℎ – oznacza średnią wielkość ubytków, o których mowa w pkt. 16.6.1, w godzinie h,
wyznaczonych zgodnie z pkt. 16.6.12.”
44. zmiany nr 218 w brzmieniu:
„pkt 16.2.27 (poprzednio 16.2.11) otrzymuje brzmienie:
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16.2.27. W przypadku jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych połączenia
międzysystemowego należących do jednej ze stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy:
1) jeżeli OSP i wszyscy dostawcy mocy posiadający jednostki rynku mocy składające się
z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego udostępnili zdolności przesyłowe
odpowiadające odpowiednio co najmniej skorygowanym obowiązkom mocowym poszczególnych
jednostek rynku mocy, wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego w danej godzinie, przez
tę jednostkę rynku mocy, oblicza się zgodnie z wzorem:
n=m
n=m
OMi
WSOMi = SOMi − max {0, (
SOMn −
Pn ) ∙ n=m
}
∑
n=1
n=1
n=1 OMn
gdzie:
WSOMi – oznacza wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego i-tej jednostki rynku mocy
składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego,
SOMi – oznacza skorygowany obowiązek mocowy i-tej jednostki rynku mocy składającej się
z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego,
SOMn – oznacza skorygowany obowiązek mocowy n-tej jednostki rynku mocy, gdzie m jest liczbą
wszystkich jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych połączenia
międzysystemowego w danej strefie,
Pn
– oznacza przepływ mocy do KSE poprzez n-tą jednostkę rynku mocy, gdzie m jest liczbą
wszystkich jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych połączenia
międzysystemowego w danej strefie,
OMi – oznacza obowiązek mocowy i-tej jednostki rynku mocy składającej się z jednostek
fizycznych połączenia międzysystemowego,
OMn – oznacza obowiązek mocowy n-tej jednostki rynku mocy, gdzie m jest liczbą wszystkich
jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych połączenia
międzysystemowego w danej strefie.
2) jeżeli dla jednego bądź większej liczby połączeń międzysystemowych OSP lub dostawcy mocy
posiadający jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych połączenia
międzysystemowego nie udostępnili zdolności przesyłowych odpowiadających odpowiednio co
najmniej skorygowanym obowiązkom mocowym poszczególnych jednostek rynku mocy,
wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego przez tę jednostkę rynku mocy oblicza się
zgodnie ze wzorem:
n=m
max{0, SOMi − min{ZPOSPi , ZPTSOi }}
(SOMn − Pn )) ∙ n=m
WSOMi = SOMi − max {0, (
}
∑n=1 (SOMn − max{0, min{ZPOSPn , ZPTSOn } })
n=1
gdzie:
WSOMi – oznacza wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego i-tej jednostki rynku mocy
składającej się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego,
SOMi – oznacza skorygowany obowiązek mocowy i-tej jednostki rynku mocy składającej się
z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego,
SOMn – oznacza skorygowany obowiązek mocowy n-tej jednostki rynku mocy, gdzie m jest
liczbą wszystkich jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych
połączenia międzysystemowego w danej strefie,
Pn
– oznacza przepływ mocy do KSE poprzez n-tą jednostkę rynku mocy, gdzie m jest liczbą
wszystkich jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych połączenia
międzysystemowego w danej strefie,
ZPOSPi – oznacza zdolności przesyłowe udostępnione przez OSP w kierunku importu do KSE dla
połączenia z systemem właściwym dla danej jednostki rynku mocy,
ZPOSPn – oznacza zdolności przesyłowe udostępnione przez OSP w kierunku importu do KSE dla
n-tego połączenia z systemem będącym częścią strefy, w której zlokalizowana jest
jednostka rynku mocy,
ZPTSOi – oznacza zdolności przesyłowe udostępnione przez dostawcę mocy w kierunku importu
do KSE dla połączenia z systemem właściwym dla danej jednostki rynku mocy,
ZPTSOn – oznacza zdolności przesyłowe udostępnione przez dostawcę mocy w kierunku importu
do KSE dla n-tego połączenia z systemem będącym częścią strefy, w której
zlokalizowana jest jednostka rynku mocy.”
Strona 100 z 113

45. zmiany nr 221 w brzmieniu:
„pkt. 16.4.7 podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:
1) średniej godzinowej wielkości mocy, wyznaczonej jako większa wartość spośród: zera oraz
ilorazu sumy ilości energii elektrycznej dostarczonej do sieci lub pobranej z sieci w danej godzinie
zmierzonych we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych w torach wyprowadzenia
mocy danej jednostki fizycznej i stałej przeliczeniowej równej jednej godzinie,”
46. zmiany nr 222 w brzmieniu:
„pkt. 16.4.7 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie:
2) przeliczeniowej średniej godzinowej wielkości poboru lub dostarczania mocy przez układy
zasilania potrzeb własnych i ogólnych oraz bezpośrednio przyłączonych odbiorców przypisanych
do danej jednostki fizycznej.”
47. zmiany nr 223 w brzmieniu:
„pkt 16.4.8 otrzymuje brzmienie:
16.4.8. Przeliczeniowa średnia godzinowa wielkość poboru lub dostarczania mocy, o której mowa
w pkt. 16.4.7 podpunkt 2), dla danej godziny, wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:
𝑘=𝑙

𝑃𝑃ℎ =

𝑘=𝑙𝑛
𝑛=𝑚
∑𝑖=𝑗
𝑖=1 𝐸ℎ𝑖 + ∑𝑛=1 min{0; ∑𝑘=1 𝐸ℎ𝑛𝑘 }
𝑘=𝑙𝑛
𝐻
∑𝑛=𝑚
𝑛=1 max{0; ∑𝑘=1 𝐸ℎ𝑛𝑘 }

𝑚𝑎𝑥{0; ∑𝑘=1𝑝 𝐸ℎ𝑘 }

∙

gdzie:
𝑃𝑃ℎ – oznacza przeliczeniową średnią godzinową wielkość poboru lub dostarczania mocy
przez układy zasilania potrzeb własnych i ogólnych przypisanych do danej jednostki
fizycznej w godzinie ℎ,
𝐸ℎ𝑘 – oznacza ilość energii elektrycznej w godzinie ℎ, zmierzoną w 𝑘-tym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy danej jednostki fizycznej,
gdzie 𝑙𝑝 jest liczbą punktów pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy tej jednostki,
𝐸ℎ𝑛𝑘 – oznacza ilość energii elektrycznej w godzinie ℎ, zmierzoną w 𝑘-tym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy 𝑛-tej jednostki fizycznej,
gdzie 𝑙𝑛 jest liczbą punktów pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy tej jednostki,
a 𝑚 jest liczbą jednostek fizycznych posiadających wspólne lub elektrycznie połączone
z daną jednostką fizyczną układy zasilania potrzeb własnych lub ogólnych,
𝐸ℎ𝑖 – oznacza ilość energii elektrycznej pobraną z sieci w godzinie ℎ zmierzoną w 𝑖-tym
punkcie pomiarowym dotyczącym:
a) potrzeb własnych lub ogólnych danej jednostki fizycznej oraz wszystkich jednostek
fizycznych, z którymi jednostka ta posiada wspólne lub elektrycznie połączone układy
zasilania potrzeb własnych lub ogólnych,
b) zasilania urządzeń zużywających energię elektryczną na własny użytek tj. na
potrzeby inne niż związane z wytwarzaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej,
c) zasilania bezpośrednio przyłączonych odbiorców,
gdzie 𝑗 jest liczbą wszystkich tych punktów pomiarowych,
𝐻
– oznacza stałą przeliczeniową równą 1 godzinie.”

48. zmiany nr 224 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.4.9 w brzmieniu:
𝑘=𝑙
16.4.9. W przypadku, gdy suma ilości energii elektrycznej ∑𝑘=1𝑛 𝐸ℎ𝑛𝑘 , o której mowa w pkt.16.4.8,
zmierzona w torach wyprowadzenia mocy każdej 𝑛-tej jednostki fizycznej, jest nie większa od zera,

Strona 101 z 113

przeliczeniowa średnia godzinowa wielkość poboru lub dostarczania mocy, o której mowa w pkt.
16.4.7 podpunkt 2), dla danej godziny, wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:
𝑘=𝑙𝑛
∑𝑖=𝑗 𝐸ℎ𝑖 + ∑𝑛=𝑚
𝑃𝑜𝑠
𝑚=1 min{0; ∑𝑘=1 𝐸ℎ𝑛𝑘 }
𝑃𝑃ℎ = 𝑛=𝑚
∙ 𝑖=1
∑𝑛=1 𝑃𝑜𝑠𝑛
𝐻
gdzie:
𝑃𝑃ℎ – oznacza przeliczeniową średnią godzinową wielkość poboru lub dostarczania mocy
przez układy zasilania potrzeb własnych i ogólnych przypisanych do danej jednostki
fizycznej w godzinie ℎ,
𝑃𝑜𝑠
– oznacza moc osiągalną netto jednostki fizycznej wytwórczej wskazaną
w certyfikacji do aukcji mocy na dany rok dostaw,
𝑃𝑜𝑠𝑛 – oznacza moc osiągalną netto 𝑛-tej jednostki fizycznej wytwórczej wskazaną
w certyfikacji do aukcji mocy na dany rok dostaw, gdzie 𝑚 jest liczbą jednostek
fizycznych posiadających wspólne lub elektrycznie połączone z daną jednostką
fizyczną układy zasilania potrzeb własnych lub ogólnych,
𝐸ℎ𝑖 – oznacza ilość energii elektrycznej pobraną z sieci w godzinie ℎ zmierzoną w 𝑖-tym
punkcie pomiarowym dotyczącym:
a) potrzeb własnych lub ogólnych danej jednostki fizycznej oraz wszystkich jednostek
fizycznych, z którymi jednostka ta posiada wspólne lub elektrycznie połączone układy
zasilania potrzeb własnych lub ogólnych,
b) zasilania urządzeń zużywających energię elektryczną na własny użytek tj. na
potrzeby inne niż związane z wytwarzaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej,
c) zasilania bezpośrednio przyłączonych odbiorców,
gdzie 𝑗 jest liczbą wszystkich tych punktów pomiarowych,
𝐸ℎ𝑛𝑘 – oznacza ilość energii elektrycznej w godzinie ℎ, zmierzoną w 𝑘-tym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w torze wyprowadzenia mocy 𝑛-tej jednostki fizycznej,
gdzie 𝑙𝑛 jest liczbą punktów pomiarowych w torach wyprowadzenia mocy tej jednostki,
a 𝑚 jest liczbą jednostek fizycznych posiadających wspólne lub elektrycznie połączone
z daną jednostką fizyczną układy zasilania potrzeb własnych lub ogólnych,
𝐻
– oznacza stałą przeliczeniową równą 1 godzinie.”
49. zmiany nr 231 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 16.6.4 – 16.6.10 w brzmieniu:
16.6.4. Informacja, o której mowa w pkt. 16.6.3, zawiera co najmniej:
1) kod jednostki rynku mocy, nadany przez rejestr;
2) nazwę dostawcy mocy albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
3) informację o jednostce fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy, której dotyczy
zdarzenie nagłe;
4) maksymalną wielkość mocy, którą może dostarczyć do sieci jednostka fizyczna, której dotyczy
sytuacja, o której mowa w pkt. 16.6.1 podpunkt 3), zgodnie z najlepszą wiedzą dostawcy mocy
w dacie przekazania informacji;
5) datę i czas rozpoczęcia zdarzenia nagłego;
6) datę i czas usunięcia ograniczeń wynikających ze zdarzenia nagłego, jeżeli jest znana albo
przewidywaną datę i czas usunięcia tych ograniczeń;
7) opis zdarzenia nagłego uzasadniający przekazanie niniejszej informacji.
16.6.5. W przypadku gdy w czasie przekazywania informacji, o której mowa w pkt. 16.6.3,
wskazano przewidywaną datę i czas usunięcia ograniczeń wynikających ze zdarzenia nagłego,
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które uległy zmianie, dostawca mocy przekazuje aktualizację ww. informacji do OSP niezwłocznie
poprzez rejestr.
16.6.6. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przedłożenia informacji, o których mowa
w pkt. 16.6.4 oraz w pkt. 16.6.5 jest osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 4.1.6.
16.6.7. W terminie 3 dni roboczych, OSP weryfikuje przekazaną informację, o której mowa
w pkt. 16.6.3, pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy oraz
określonych w regulaminie.
16.6.8. W przypadku kiedy przekazana informacja, o której mowa w pkt. 16.6.3, nie spełnia
warunków, o których mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy lub określonych w regulaminie, OSP
w terminie 3 dni roboczych od chwili przekazania informacji za pomocą rejestru wzywa dostawcę
mocy do usunięcia wad lub braków formalnych informacji wskazując te wady lub braki formalne
w wezwaniu oraz wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni robocze, na ich usunięcie. Informacja
o wezwaniu do usunięcia wad lub braków formalnych przekazywana jest także powiadomieniem
wysyłanym automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
16.6.9. W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków w wyznaczonym terminie,
OSP zgłasza zastrzeżenie wobec tej informacji, z wykorzystaniem rejestru. W przypadku
zgłoszenia zastrzeżenia, przekazanie informacji, o której mowa w pkt. 16.6.3, uznaje się za
nieskuteczne wobec OSP.
16.6.10. W przypadku zgłoszenia przez OSP zastrzeżenia wobec informacji, o której mowa
w pkt. 6.6.3, dostawcy mocy przysługuje uprawnienie określone w pkt. 19 – „Postępowanie
reklamacyjne”.”
50. zmiany nr 232 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 16.6.11 – 16.6.12 w brzmieniu:
16.6.11. W przypadku rozliczania wykonania skorygowanego obowiązku mocowego danej
jednostki rynku mocy w okresie zagrożenia objętym zdarzeniem, o którym mowa w pkt. 16.6.1
podpunkt 3), OSP weryfikuje warunek, o którym mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2) ustawy, zgodnie
z wzorem:
∑𝑚
𝑛=1 𝑂𝑀𝑍𝑁𝑛
≤ 0,4
𝑆𝑂𝑀
gdzie:
𝑂𝑀𝑍𝑁𝑛 – oznacza: (i) wielkość mocy, o której mowa w pkt. 16.6.4 podpunkt 4), wskazaną dla
𝑛- tej jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy gdzie 𝑚 jest liczbą
wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład danej jednostki rynku mocy –
jeżeli dokonano jej zgłoszenia albo (ii) moc osiągalną netto tej jednostki fizycznej,
𝑆𝑂𝑀 – oznacza skorygowany obowiązek mocowy jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrożenia.
16.6.12. Sumaryczna wielkość ubytków 𝑈 wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 16.6.1,
wyznaczana jest dla jednostki rynku mocy jako:
1) w przypadku, gdy spełniony jest warunek, o którym mowa w pkt. 16.6.11:
𝑛=𝑚

𝑈 = min {𝑆𝑂𝑀,
𝑛=1

𝑚𝑎𝑥{𝑃𝑜𝑠𝑛 − 𝑂𝑀𝑍𝑁𝑛 , 𝑈𝑆𝑛 }}

gdzie:
𝑆𝑂𝑀 – oznacza skorygowany obowiązek mocowy jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrożenia,
𝑃𝑜𝑠𝑛 – oznacza moc osiągalną netto 𝑛-tej jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki
rynku mocy, gdzie 𝑚 jest liczbą wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład
jednostki rynku mocy,
𝑂𝑀𝑍𝑁𝑛 – oznacza: (i) wielkość mocy, o której mowa w 16.6.4 podpunkt 4), wskazaną dla 𝑛-tej
jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy gdzie 𝑚 jest liczbą
wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład danej jednostki rynku mocy –
jeżeli dokonano jej zgłoszenia albo (ii) moc osiągalną netto tej jednostki fizycznej,
𝑈𝑆𝑛 – oznacza wielkość mocy, która nie może zostać dostarczona do systemu
w związku z ograniczeniami sieciowymi wynikającymi z poleceń ruchowych OSP lub
OSD, przez 𝑛-tą jednostkę fizyczną wchodzącą w skład danej jednostki rynku mocy,
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2) w przypadku, gdy nie jest spełniony jest warunek, o którym mowa w pkt. 16.6.11 oraz
w odniesieniu do testowego okresu zagrożenia:
𝑛=𝑚

𝑈 = min {𝑆𝑂𝑀,
𝑛=1

𝑈𝑆𝑛 }

gdzie:
𝑆𝑂𝑀 – oznacza skorygowany obowiązek mocowy jednostki rynku mocy w danym okresie
zagrożenia,
𝑈𝑆𝑛 – oznacza wielkość mocy, która nie może zostać dostarczona do systemu
w związku z ograniczeniami sieciowymi wynikającymi z poleceń ruchowych OSP lub
OSD, przez 𝑛-tą jednostkę fizyczną wchodzącą w skład danej jednostki rynku mocy.”
51. zmiany nr 233 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.6.13 w brzmieniu:
16.6.13. Nowa jednostka rynku mocy wytwórcza, do czasu przedłożenia OSP informacji, o których
mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, nie jest zobowiązana do wykonywania obowiązku mocowego
w okresach zagrożenia i testowych okresach zagrożenia.”
52. zmiany nr 243 w brzmieniu:
„pkt 16.8.1.2 otrzymuje brzmienie:
16.8.1.2. OSP nie może ogłosić testowego okresu zagrożenia w odniesieniu do:
1) nowej jednostki rynku mocy wytwórczej – do czasu przedłożenia OSP informacji, o których mowa
w art. 52 ust. 2 ustawy;
2) jednostki rynku mocy wytwórczej, o której mowa w pkt. 16.2.2 podpunkt 1) składającej się
z jednostki fizycznej wytwórczej będącej magazynem energii – jeżeli łączna wielkość korekt
wynikających z poleceń OSP, wyznaczona jak w pkt. 16.2.12, uniemożliwia wykonanie pełnego
obowiązku mocowego przez tę jednostkę przez okres co najmniej jednej godziny.”
53. zmiany nr 244 w brzmieniu:
„pkt 16.8.1.3 otrzymuje brzmienie:
16.8.1.3. Powiadomienie o testowym okresie zagrożenia realizowane jest jak dla powiadamiania
o okresie zagrożenia na zasadach, o których mowa w pkt. 16.3.2.1 podpunkty 2) i 3), pkt. 16.3.2.2,
16.3.2.3 i 16.3.2.5”
54. zmiany nr 254 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 16.8.1.17 – 16.8.1.19 w brzmieniu:
16.8.1.17. Pozytywna weryfikacja wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów potwierdzana jest
dokonaniem przez OSP wpisu w rejestrze stosownej informacji w odniesieniu do jednostki rynku
mocy, której dotyczy wniosek o zwrot uzasadnionych kosztów. Powiadomienie o dokonaniu wpisu
ww. informacji do rejestru jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
16.8.1.18. W przypadku stwierdzenia braku kompletności wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów
lub wątpliwości w zakresie jego treści, w szczególności w przypadku gdy wniosek o zwrot
uzasadnionych kosztów nie spełnia wymogów określonych w art. 67 ust. 5 ustawy lub
w regulaminie, OSP za pomocą rejestru wzywa dostawcę mocy do usunięcia wad lub braków
formalnych wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów, wskazując te wady lub braki formalne
w wezwaniu oraz wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni roboczych, na ich usunięcie. Informacja
o wezwaniu do usunięcia wad lub braków formalnych przekazywana jest także powiadomieniem
wysyłanym automatycznie na adres e-mail użytkownika rejestru.
16.8.1.19. W przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków formalnych
w wyznaczonym przez OSP terminie, OSP negatywnie weryfikuje wniosek o zwrot uzasadnionych
kosztów w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której dotyczył wniosek, o czym niezwłocznie
informuje wnioskodawcę, zamieszczając stosowną informację w rejestrze. Powiadomienie
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o dokonaniu wpisu ww. informacji jest także wysyłane automatycznie na adres e-mail użytkownika
rejestru.”
55. zmiany nr 260 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.8.1.25 w brzmieniu:
16.8.1.25. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przedkładania informacji lub wniosków
dotyczących testowego okresu zagrożenia opisanych w pkt. 16.8 jest osoba spełniająca wymogi
określone w pkt. 4.1.6.”
56. zmiany nr 262 w brzmieniu:
„pkt 16.8.2.1 otrzymuje brzmienie:
16.8.2.1. Wynik testowego okresu zagrożenia uważa się za:
1) pozytywny – jeżeli dostarczona moc, wyznaczona zgodnie z pkt. 16.4.2 albo 16.4.7,
powiększona o ubytki wynikające z poleceń OSP lub OSD, o których mowa w pkt. 16.6.1 podpunkty
1) i 2), przez jednostkę rynku mocy jest nie mniejsza od wielkości obowiązku mocowego,
2) negatywny – w pozostałych przypadkach.”
57. zmiany nr 263 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 16.8.2.4 — 16.8.2.5 w brzmieniu:
16.8.2.4. W przypadku zgłoszenia przez dostawcę mocy zastrzeżeń do danych pomiaroworozliczeniowych, na podstawie których OSP weryfikował wykonanie testowego okresu zagrożenia
OSP ponownie weryfikuje wynik testowego okresu zagrożenia, w terminie do 10. dnia
kalendarzowego miesiąca m+3.
16.8.2.5. Podstawą do weryfikacji przez OSP wyniku testowego okresu zagrożenia są
skorygowane dane pomiarowo-rozliczeniowe, o których mowa w pkt. 18.4.”
58. zmiany nr 266 w brzmieniu:
„pkt 17.1.1.1 otrzymuje brzmienie:
17.1.1.1. Podstawą do wystawienia przez dostawcę mocy faktury za wykonanie obowiązku
mocowego jest przekazana przez OSP informacja, o której mowa w art. 58 ust. 6 ustawy,
zawierająca wartość miesięcznego wynagrodzenia.”
59. zmiany nr 267 w brzmieniu:
„pkt 17.1.1.2 otrzymuje brzmienie:
17.1.1.2. Informację, o której mowa w pkt. 17.1.1.1, OSP przekazuje do dostawcy mocy oraz
zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego,
z zastrzeżeniem pkt. 17.1.4.8.”
60. zmiany nr 270 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 17.1.2.1 – 17.1.2.3 w brzmieniu:
17.1.2.1. Faktury oraz faktury korygujące, o których mowa w pkt. 17.1.2.4 oraz pkt. 17.1.2.8,
przesyłane są do OSP w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej wymiany
danych stosowanej w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., z zastrzeżeniem pkt. 17.1.2.2
i pkt. 17.1.2.3.
17.1.2.2. Korzystanie przez dostawcę mocy z platformy, o której mowa w pkt. 17.1.2.1, jest
dobrowolne i odbywa się na zasadach opisanych w dokumentach opublikowanych na stronie
internetowej OSP.
17.1.2.3. W przypadku braku zgody dostawcy mocy na korzystanie z platformy, o której mowa w pkt.
17.1.2.1, dopuszczalne jest przesyłanie faktur i faktur korygujących pocztą elektroniczną na adres
e-mail rozliczenia.rm@pse.pl.”
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61. zmiany nr 275 w brzmieniu:
„pkt 17.1.2.8 (poprzednio 17.1.2.5) otrzymuje brzmienie:
17.1.2.8. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w pkt. 17.1.2.4, lub faktura korygująca, zostanie
błędnie wystawiona, OSP występuje niezwłocznie do dostawcy mocy z żądaniem wystawienia
faktury korygującej lub wystawia notę korygującą w formie pisemnej lub dokumentowej i przekazuje
ją do dostawcy mocy.”
62. zmiany nr 276 w brzmieniu:
„pkt 17.1.2.9 (poprzednio 17.1.2.6) otrzymuje brzmienie:
17.1.2.9. Fakturę korygującą, o której mowa w pkt. 17.1.2.8, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do ostatniej wystawionej faktury, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu od OSP
żądania, o którym mowa w pkt. 17.1.2.8, i przesyła ją do OSP zgodnie z zasadami określonymi
w pkt. 17.1.2.1 – 17.1.2.3.”
63. zmiany nr 278 w brzmieniu:
„pkt 17.1.3.1 otrzymuje brzmienie:
17.1.3.1. Dostawca mocy wystawia OSP fakturę, o której mowa w pkt. 17.1.2.4, lub fakturę
korygującą, o której mowa w pkt. 17.1.2.8, odrębnie w odniesieniu do każdej jednostki rynku mocy,
z terminem płatności 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania jej przez OSP.”
64. zmiany nr 281 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 17.1.4.2 w brzmieniu:
17.1.4.2. W odniesieniu do jednostki rynku mocy, której należne jest wynagrodzenie za dany
miesiąc rozliczeniowy 𝑚, dostawca mocy, w ciągu 5 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, dostarcza do OSP za pośrednictwem rejestru informację o:
1) zamiarze wnioskowania o przyznanie jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki
rynku mocy wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy, podlegającego
odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63
ustawy, albo
2) braku zamiaru wnioskowania o przyznanie jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki
rynku mocy wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy, podlegającego
odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63
ustawy.”
65. zmiany nr 282 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 17.1.4.3 w brzmieniu:
17.1.4.3. W przypadku niedostarczenia przez dostawcę mocy w wyznaczonym terminie informacji,
o której mowa w pkt. 17.1.4.2, termin przekazania informacji, o której mowa w pkt. 17.1.1.1, może
ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych od dostarczenia informacji, o której mowa w pkt. 17.1.4.2.”
66. zmiany nr 283 w brzmieniu:
„dotychczasowy pkt 17.1.4.2 otrzymuje oznaczenie 17.1.4.5”
67. zmiany nr 284 w brzmieniu:
„dotychczasowy pkt. 17.1.4.3 otrzymuje oznaczenie 17.1.4.4”
68. zmiany nr 285 w brzmieniu:
„pkt 17.1.4.4 (poprzednio 17.1.4.3) otrzymuje brzmienie:
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17.1.4.4. W ramach uzupełnienia informacji, o której mowa w pkt. 17.1.4.2 podpunkt 1), dostawca
mocy dostarcza do OSP za pośrednictwem rejestru, niezwłocznie po ich pozyskaniu, dane
o wolumenie energii wynikającym z przyznanego tej jednostce wsparcia w ramach systemów
wsparcia innych niż rynek mocy, opartych o:
1) rozliczenie energii brutto, podlegającym odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie
obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy, wyrażonym w MWh (𝐸𝑏𝑟𝑚𝑟 ), lub
2) rozliczenie energii netto, podlegającym odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie
obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy, wyrażonym w MWh (𝐸𝑛𝑒𝑡𝑚𝑟 ).”
69. zmiany nr 286 w brzmieniu:
„pkt 17.1.4.5 (poprzednio 17.1.4.2) otrzymuje brzmienie:
17.1.4.5. W przypadku dostarczenia do OSP przez dostawcę mocy informacji, o której mowa pkt.
17.1.4.2 podpunkt 2), składnik 𝐴 we wzorze w pkt. 17.1.4.1 wynosi 0.”
70. zmiany nr 287 w brzmieniu:
„zawarte w Regulaminie odwołanie do pkt. 17.1.4.2 zastępuje się odwołaniem do pkt. 17.1.4.5”
71. zmiany nr 288 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 17.1.4.6 w brzmieniu:
17.1.4.6. W przypadku, gdy kwota wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy,
podlegającego odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego zgodnie
z przepisami art. 63 ustawy, przyznana jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki rynku
mocy, wynosi 0 zł/MWh, składnik A we wzorze w pkt. 17.1.4.1 wynosi 0.”
72. zmiany nr 289 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 17.1.4.7 w brzmieniu:
17.1.4.7. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.
17.1.4.2, jest osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 4.1.6 lub posiadająca stosowne uprawnienia
nadane przez dysponenta danego podmiotu.”
73. zmiany nr 290 w brzmieniu:
„dotychczasowy pkt 17.1.4.4 otrzymuje oznaczenie 17.1.4.8”
74. zmiany nr 291 w brzmieniu:
„pkt 17.1.4.8 (poprzednio 17.1.4.4) otrzymuje brzmienie:
17.1.4.8. W przypadku przekazania informacji, o której mowa w pkt. 17.1.4.2 podpunkt 1), OSP
przekazuje do dostawcy mocy i zarządcy rozliczeń informację, o której mowa w pkt. 17.1.1.1,
w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania przez dostawcę mocy informacji, o której mowa
w pkt. 17.1.4.4.”
75. zmiany nr 292 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 17.1.4.9 – 17.1.4.10 w brzmieniu:
17.1.4.9. W przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2, wynagrodzenie należne za wykonywanie
obowiązku mocowego, o którym mowa w pkt. 17.1.4.1, naliczane jest od dnia następującego po
dniu, w którym przedstawiono informacje, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, pod warunkiem
potwierdzenia przez OSP spełnienia OKM poprzez dokonanie wpisu w rejestrze, o którym mowa
w pkt. 14.1.2.11.
17.1.4.10. W przypadku, gdy OSP nie potwierdził spełnienia OKM w tym samym miesiącu,
w którym nastąpiło przekazanie informacji, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, wynagrodzenie
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za okres, o którym mowa w pkt. 17.1.4.9 wypłacane jest wraz z wynagrodzeniem należnym za
miesiąc, w którym OSP potwierdził spełnienie OKM, poprzez dokonanie wpisu w rejestrze, o którym
mowa w pkt. 14.1.2.11.”
76. zmiany nr 294 w brzmieniu:
„pkt 17.1.5.3 otrzymuje brzmienie:
17.1.5.3. Faktury korygujące, o których mowa w pkt. 17.1.5.2, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do wszystkich faktur, o których mowa w pkt. 17.1.2.4, lub w odniesieniu do ostatnich
wystawionych faktur korygujących, o których mowa w pkt. 17.1.2.8, dotyczących kwartału, za który
należny jest zwrot wynagrodzenia.”
77. zmiany nr 295 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 17.1.5.4 w brzmieniu:
17.1.5.4. W terminie 5 dni roboczych od poinformowania dostawcy mocy o wyniku demonstracji
zgodnie z pkt. 16.7.2, dostawca mocy może, z wykorzystaniem rejestru, zgłosić zastrzeżenie
dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących demonstracji:
1) do OSP – w przypadku danych dotyczących punktów pomiarowych w sieci przesyłowej,
2) za pośrednictwem OSP do właściwego operatora systemu przesyłowego połączonego z KSE –
w przypadku danych dotyczących jednostek fizycznych zagranicznych,
3) za pośrednictwem OSP do właściwego OSDp – w przypadku danych dotyczących punktów
pomiarowych w sieci dystrybucyjnej danego OSDp lub OSDn współpracującego z OSP za
pośrednictwem tego OSDp.”
78. zmiany nr 302 w brzmieniu:
„pkt 17.1.5.10 (poprzednio 17.1.5.7) otrzymuje brzmienie:
17.1.5.10 Dostawca mocy zwraca na rachunek OSP wynagrodzenie za cały kwartał w terminie 10
dni roboczych od wystawienia faktur korygujących, o których mowa w pkt. 17.1.5.2.”
79. zmiany nr 303 w brzmieniu:
„pkt 17.1.6.3 otrzymuje brzmienie:
17.1.6.3. Faktury korygujące, o których mowa w pkt. 17.1.6.2, wystawia dostawca mocy
w odniesieniu do wszystkich faktur, o których mowa w pkt. 17.1.2.4 lub w pkt. 17.3.3.1, lub
w odniesieniu do ostatnich wystawionych faktur korygujących, o których mowa w pkt. 17.1.2.8 lub
w pkt. 17.3.3.5, wystawionych w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających w roku
kalendarzowym, za który należny jest zwrot wynagrodzenia lub premii.”
80. zmiany nr 307 w brzmieniu:
„pkt 17.1.7.6 otrzymuje brzmienie:
17.1.7.6. W danym roku dostaw n, wartością bazową ceny obowiązku mocowego jest:
1) cena zamknięcia aukcji głównej, w wyniku której dostawca mocy zawarł umowę mocową
w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy, albo cena obowiązku mocowego jednostki rynku
mocy pomniejszona o wartość udzielonej pomocy publicznej zgodnie z pkt. 17.1.8.3, wyrażona
w zł/kW/rok – w przypadku pierwszej waloryzacji ceny obowiązku mocowego, o której mowa w pkt.
17.1.7.4;
2) cena obowiązku mocowego obowiązująca dostawcę mocy w roku poprzednim, wyrażona
w zł/kW/rok – w przypadku kolejnej waloryzacji ceny obowiązku mocowego dotyczącej tej samej
umowy mocowej.”
81. zmiany nr 308 w brzmieniu:
„pkt 17.1.8.2 otrzymuje brzmienie:
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17.1.8.2. Pomniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 17.1.8.1, dokonuje się:
1) proporcjonalnie przez cały okres obowiązywania obowiązku mocowego, zmniejszając cenę
obowiązku mocowego,
2) w treści umowy mocowej, przed rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw,
3) na podstawie informacji o wielkości udzielonej pomocy publicznej przekazanych OSP zgodnie
z art. 52 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. 14.1.2.18 oraz pkt. 14.2.28.”
82. zmiany nr 317 w brzmieniu:
„pkt 17.2.1.3 (poprzednio 17.2.1.4) otrzymuje brzmienie:
17.2.1.3. W terminie 5 dni roboczych od opublikowania danych zgodnie z pkt. 17.2.1.2, dostawca
mocy może, z wykorzystaniem rejestru, zgłosić zastrzeżenie dotyczące poprawności danych
pomiarowo-rozliczeniowych:
1) do OSP – w przypadku danych dotyczących punktów pomiarowych w sieci przesyłowej,
2) za pośrednictwem OSP do właściwego operatora systemu przesyłowego połączonego z KSE –
w przypadku danych dotyczących jednostek fizycznych zagranicznych,
3) za pośrednictwem OSP do właściwego OSDp – w przypadku danych dotyczących punktów
pomiarowych w sieci dystrybucyjnej danego OSDp lub OSDn współpracującego z OSP za
pośrednictwem tego OSDp.”
83. zmiany nr 321 w brzmieniu:
„pkt 17.2.2.1 otrzymuje brzmienie:
17.2.2.1. Kara za niewykonanie obowiązku mocowego wyznaczana jest odrębnie dla każdej
jednostki rynku mocy, zgodnie ze wzorem:
𝑧=𝑗

𝐾𝑁 =

max{0, (𝑆𝑂𝑀𝑧 − 𝑊𝑆𝑂𝑀𝑧 − 𝑅𝑂𝑀𝑟𝑜𝑧𝑙𝑧 ) ⋅ 𝑆𝐾𝑛 ⋅ 𝐻}
𝑧=1

gdzie:
𝐾𝑁

– oznacza wysokość miesięcznej kary za niewykonanie obowiązku mocowego,
wyrażoną w zł;

𝑧

– oznacza kolejne okresy zagrożenia, gdzie 𝑗 jest liczbą okresów zagrożenia w danym
miesiącu;

𝑆𝑂𝑀𝑧

– oznacza wolumen skorygowanego obowiązku mocowego jednostki rynku mocy
w okresie zagrożenia 𝑧, wyrażony w MW;

𝑊𝑆𝑂𝑀𝑧 – oznacza wolumen wykonania skorygowanego obowiązku mocowego jednostki
rynku mocy w okresie zagrożenia 𝑧, wyrażony w MW;
𝑅𝑂𝑀𝑟𝑜𝑧𝑙 𝑧 – oznacza wolumen będący rozliczeniem niewykonania obowiązku mocowego
poprzez dostarczenie mocy przez inną jednostkę rynku mocy zgodnie z art. 48 ust.
1 pkt 2 ustawy (realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego) w okresie
zagrożenia 𝑧, wyrażony w MW;
𝑆𝐾𝑛

– oznacza jednostkową stawkę kary w roku dostaw 𝑛, obliczoną w sposób określony
w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, wyrażoną w zł/MW/h;

𝐻

– oznacza stałą przeliczeniową wynoszącą 1 godzinę.”

84. zmiany nr 323 w brzmieniu:
„dotychczasowe pkt. 17.2.2.2 – 17.2.2.3 otrzymują odpowiednio oznaczenie 17.2.2.3 – 17.2.2.4.”
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85. zmiany nr 328 w brzmieniu:
„pkt 17.2.3.2 otrzymuje brzmienie:
17.2.3.2. W terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania informacji o wysokości kary zgodnie
z pkt. 17.2.1.4, OSP wystawia notę księgową, o której mowa w pkt. 17.2.3.1, z terminem płatności
14 dni kalendarzowych od daty wystawienia jej przez OSP.”
86. zmiany nr 329 w brzmieniu:
„pkt 17.2.3.3 otrzymuje brzmienie:
17.2.3.3. Nota księgowa, o której mowa w pkt. 17.2.3.1, wystawiana jest przez OSP w formie
pisemnej lub dokumentowej i przesyłana do dostawcy mocy.”
87. zmiany nr 331 w brzmieniu:
„dodaje się pkt. 17.2.4.1 – 17.2.4.4 w brzmieniu:
17.2.4.1. Miesięczna wysokość kary nakładanej na dostawcę mocy, o której mowa w art. 47 ust.
2 ustawy, obliczana jest zgodnie ze wzorem:
1000
𝐾𝑂𝐾𝑀 = 𝑘𝑢𝑠𝑡 ⋅ 𝑛 ⋅
∙ 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑂𝑀𝑢
𝐿𝐻
gdzie:
𝐾𝑂𝐾𝑀

– oznacza wysokość kary nakładanej na dostawcę mocy, o której mowa w art. 47 ust.
2 ustawy, w miesiącu 𝑚;

𝑘𝑢𝑠𝑡

– oznacza wysokość kary, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, wyrażoną
w procentach;

𝑛

– oznacza liczbę godzin w miesiącu 𝑚, w których może wystąpić okres zagrożenia;

𝐿𝐻

– oznacza liczbę godzin w roku, w których może wystąpić okres zagrożenia;

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑎𝑥 – oznacza najwyższą cenę zamknięcia aukcji mocy dotyczącą danego roku dostaw,
wyrażoną w zł/kW/rok;
𝑂𝑀𝑢

– oznacza wielkość obowiązku mocowego wynikającego z zawartej umowy mocowej,
wyrażoną w MW.

17.2.4.2. Dokumentem księgowym, który stanowi podstawę do naliczenia kar wynikających
z opóźnienia spełnienia OKM jest nota księgowa.
17.2.4.3. W terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, za który należna jest kara,
o której mowa w pkt. 17.2.4.1, OSP wystawia notę księgową, z terminem płatności 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia jej przez OSP.
17.2.4.4. Nota księgowa, o której mowa w pkt. 17.2.4.3, wystawiana jest przez OSP w formie
pisemnej lub dokumentowej i przesyłana do dostawcy mocy.”
88. zmiany nr 336 w brzmieniu:
„pkt 17.3.3.5 otrzymuje brzmienie:
17.3.3.5. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w pkt. 17.3.3.1, zostanie błędnie wystawiona,
OSP występuje niezwłocznie do dostawcy mocy z żądaniem wystawienia faktury korygującej lub
wystawia notę korygującą w formie pisemnej lub dokumentowej i przekazuje ją do dostawcy mocy.”
89. zmiany nr 339 w brzmieniu:
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„pkt 17.3.4.2 otrzymuje brzmienie:
17.3.4.2. Dostawca mocy wystawia OSP fakturę, o której mowa w pkt. 17.3.3.1, lub fakturę
korygującą, o której mowa w pkt. 17.3.3.5, z terminem płatności 21 dni kalendarzowych od
otrzymania od OSP informacji, o której mowa w art. 66 ust. 6 ustawy.”
90. zmiany nr 340 w brzmieniu:
„pkt 17.3.4.3 otrzymuje brzmienie:
OSP, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od dostawcy mocy prawidłowo wystawionej
faktury, o której mowa w pkt. 17.3.3.1, lub faktury korygującej, o której mowa w pkt. 17.3.3.5,
sporządza i przekazuje zarządcy rozliczeń pisemną dyspozycję zawierającą, w odniesieniu do
każdej jednostki rynku mocy, której w danym okresie rozliczeniowym należna jest premia,
co najmniej:
1) nazwę dostawcy mocy,
2) kod jednostki rynku mocy,
3) numer faktury VAT wystawionej przez dostawcę mocy,
4) termin płatności faktury VAT,
5) tytuł płatności,
6) okres rozliczeniowy,
7) kwotę netto oraz kwotę brutto należną dostawcy mocy,
8) numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona premia.”
91. zmiany nr 343 w brzmieniu:
„pkt. 18.2.2 otrzymuje brzmienie:
18.2.2. OSDp z wykorzystaniem rejestru dokonują weryfikacji, o której mowa w pkt. 6.3.3.3
w terminie 31 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia danej certyfikacji ogólnej, po uprzednim
pozyskaniu informacji od właściwych OSDn.”
92. zmiany nr 344 w brzmieniu:
„pkt 18.4.1 otrzymuje brzmienie:
18.4.1. Podstawą do rozliczenia wykonania obowiązku mocowego jednostki rynku mocy
przyłączonej do sieci dystrybucyjnej są dane pomiarowo-rozliczeniowe dostarczane OSP przez
OSDp, właściwego ze względu na lokalizację jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki
rynku mocy. Dostarczane dane obejmują:
1) dane pomiarowo-rozliczeniowe pochodzące ze wszystkich punktów pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej wskazanych dla danej jednostki fizycznej w ramach procesu certyfikacji ogólnej,
2) dane pomiarowe, dotyczące ilości energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach każdego
generatora wchodzącego w skład jednostki fizycznej aktywnie uczestniczącej w bilansowaniu KSE
w ramach mechanizmu centralnego bilansowania, o których mowa w pkt. 16.2.21.”
93. zmiany nr 345 w brzmieniu:
„pkt 18.4.18 otrzymuje brzmienie:
18.4.18. W przypadku kiedy, zgodnie z pkt. 17.1.5.4 podpunkt 3) oraz pkt. 17.2.1.3 podpunkt 3),
dostawca mocy zgłosi zastrzeżenia do danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych
zgodnie z pkt. 18.4.17, OSP przekazuje zgłoszone zastrzeżenia do właściwego OSDp w terminie
2 dni roboczych z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub w trybie uzgodnionym pomiędzy OSP
a właściwym OSDp.”
94. zmiany nr 352 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 20.1.5 w brzmieniu:
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20.1.5. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przekazania informacji o zaistnieniu zmian,
o których mowa w pkt. 20.1.1 podpunkty 1) – 4) i 6), jest osoba spełniająca wymogi określone
w pkt. 4.1.6.”
95. zmiany nr 367 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 23.24 w brzmieniu:
23.24. Postanowienia pkt. 16 i 17 w brzmieniu nadanym Kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 stosuje
się od dnia 1 stycznia 2021 r.”
96. zmiany nr 368 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 23.25 w brzmieniu:
23.25. Złożenie OSP upoważnienia lub pełnomocnictwa sporządzonego według wzoru
stanowiącego odpowiednio załącznik nr 4.1, 4.2 lub 4.3, w brzmieniu nadanym Kartą aktualizacji
nr RRM/Z/2/2020 zatwierdzoną prawomocną decyzją Prezesa URE, przed dniem wejścia w życie
Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020, nie uznaje się za brak formalny.”
97. zmiany nr 369 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 23.26 w brzmieniu:
23.26. Nakłady inwestycyjne, o których mowa w pkt. 14.1.2.17, w odniesieniu do umów mocowych
zawartych w wyniku aukcji głównej na rok dostaw:
1) 2021 – dotyczą okresu od 1 stycznia 2014 r. do dnia złożenia oświadczenia OKM;
2) 2022 – dotyczą okresu od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia oświadczenia OKM.”
98. zmiany nr 370 w brzmieniu:
„dodaje się pkt 23.27 w brzmieniu:
23.27. Postanowienia pkt. 14.1.3 w brzmieniu nadanym Kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 stosuje
się od dnia 1 lipca 2021 r.”
99. zmiany nr 373 w brzmieniu:
„w pkt. 24.1 dodaje się pozycje:
Zał. 4.4. Wzór upoważnienia do dysponowania jednostką fizyczną na potrzeby zastąpienia
jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej i dysponowania tą jednostką fizyczną na potrzeby
procesów rynku mocy w roli dostawcy mocy
Zał. 14.15. Wzór oświadczenia potwierdzającego dostarczanie mocy do systemu przez jednostkę
rynku mocy na potrzeby monitorowania realizacji umów mocowych”
100.

zmiany nr 374 w brzmieniu:
„Załącznik nr 4.1, 4.2 otrzymują brzmienie zgodnie z załączonymi wzorami”

101.

zmiany nr 375 w brzmieniu:
„Załącznik nr 4.3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym wzorem”

102.

zmiany nr 376 w brzmieniu:
„dodaje się załącznik nr 4.4 w brzmieniu zgodnie z załączonym wzorem”
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103.

zmiany nr 378 w brzmieniu:
„Załącznik nr 8.1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym wzorem”
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