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Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w Polsce od 1990 r. i w ciągu ponad 27 lat
odegrali znaczącą rolę w procesie transformacji polskiej gospodarki. Nasze
doświadczenia obejmują doradztwo przy pierwszej prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego oraz przy pierwszej prywatyzacji polskiego banku, a także wiele
innych pionierskich projektów.
Pracując na rzecz kluczowych instytucji i agend rządowych braliśmy udział
w kształtowaniu polskiego prawa. W szczególności, jesteśmy rozpoznawani za nasz
wkład w rozwój systemu prawnego w zakresie energetyki, podatków, prawa
handlowego i ochrony inwestycji.
W okresie budowy polskiej gospodarki rynkowej Kancelaria odgrywała kluczową
rolę w projektach wymagających pionierskich i innowacyjnych rozwiązań.
Doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzania tych projektów wyposażyło nasz
zespół w umiejętności i przenikliwość potrzebne do kreatywnego myślenia i
oferowania klientom nowatorskich usług prawnych w nowych i nie rozpoznanych
sytuacjach. Liczne z precedensowych rozwiązań zastosowanych przez naszych
prawników na stałe weszły do praktyki prawniczej lub ustawodawstwa polskiego.
Jesteśmy stale wyróżniani przez polskie i międzynarodowe wydawnictwa branżowe
za nasze osiągnięcia w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, podatków, energetyki,
nieruchomości, rozwiązywania spraw spornych oraz bankowości i finansów. Nasi
prawnicy posiadają także wyjątkowe doświadczenie w doradztwie w procesach
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, finansowaniu projektów oraz
transakcjach private equity i na rynkach kapitałowych.
Nasz zespół jest dumny z oferowania praktycznych, biznesowych rozwiązań
prawnych szytych na miarę każdego klienta indywidualnie.

Klienci chwalą poziom świadczonych usług, jeden z klientów
stwierdził: „Można na nich polegać i są zawsze dostępni”.
— Chambers Europe 2018
Poland, Energy & Natural Resources

Jeden z zadowolonych klientów opisał zespół jako oferujący
„pragmatyczne rozwiązania, krótki czas oczekiwania na odpowiedź
czy przygotowanie dokumentów, wysoką jakość udzielanych
odpowiedzi i specjalistyczną wiedzę”.
Klienci chwalą zespół za dogłębną znajomość rynku: „Doskonała
kancelaria w zakresie polskich regulacji prawnych i sporów
regulacyjnych”.
— Chambers Europe 2017
Poland, Energy & Natural Resources

Zespół ten jest bardzo elastyczny. Prawnicy rozumieją biznesowe
aspekty spraw, nie tylko te prawne.
Kancelaria jest naprawdę znana i dobra w sprawach regulacyjnych.
— Chambers Europe 2016
Poland, Energy & Natural Resources

AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019
r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz
zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające
kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych
do sieci – Kodeks Sieci NC RfG
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REDYSPONOWANIE
OGÓLNE ZASADY
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REDYSPONOWANIE
Środek aktywowany przez jednego lub większą liczbę operatorów
systemów przesyłowych lub operatorów systemów dystrybucyjnych
polegający na zmianie schematu wytwarzania, obciążenia, lub obu,
• podejmowany w celu zmodyfikowania przepływów fizycznych w systemie
elektroenergetycznym, służący
• zmniejszeniu fizycznych ograniczeń przesyłowych lub w inny sposób zapewniający
bezpieczeństwo systemu

„ograniczenie przesyłowe” oznacza sytuację, gdy nie wszystkie składane przez uczestników rynku
zlecenia obrotu między obszarami sieci mogą zostać wykonane, ponieważ ich realizacja w znaczącym
stopniu wpłynęłaby na fizyczne przepływy energii w elementach sieci, które nie są w stanie obsłużyć tych
przepływów
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REDYSPONOWANIE

Źródło: https://www.next-kraftwerke.com/
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REDYSPONOWANIE JAKO DZIAŁANIE
OPERATORÓW SYSTEMÓW
Operatorzy systemów, działając na podstawie przejrzystych i
niedyskryminacyjnych kryteriów ustanowionych przez organy
regulacyjne (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki):
• gwarantują zdolność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przesyłania energii
elektrycznej wytworzonej z wykorzystaniem OZE przy jak najmniejszym
redysponowaniu,

• podejmują odpowiednie środki operacyjne z zakresu sieci i rynku w celu
minimalizacji redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy energii
elektrycznej wytwarzanej z OZE
• zapewniają wystarczającą elastyczność swoich sieci, tak aby byli w stanie nimi
zarządzać
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REDYSPONOWANIE JAKO DZIAŁANIE
OPERATORÓW SYSTEMÓW
Operatorzy systemów mogą uwzględniać przy planowaniu sieci redysponowanie na
ograniczoną skalę, które dotyczy nie więcej niż 5 % rocznej wielkości energii
wytwarzanej w instalacjach OZE bezpośrednio podłączonych do ich odpowiedniej
sieci

Warunkiem skorzystania z tego prawa jest
wykazanie w przejrzysty sposób, że rozwiązanie
to jest efektywniejsze ekonomicznie

Państwo członkowskie, w którym energia elektryczna pochodząca z jednostek OZE
lub z wysokosprawnej kogeneracji stanowi ponad 50 % ostatecznej rocznej
wielkości krajowego zużycia energii elektrycznej brutto może pozwolić na wyższy
poziom ograniczeń
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ZASADY DOT. REDYSPONOWANIA
Redysponowanie jednostkami wytwarzania oraz
redysponowanie odpowiedzią odbioru:
 musi opierać się na obiektywnych, przejrzystych i
niedyskryminacyjnych kryteriach
 musi być otwarte dla wszystkich technologii wytwarzania,
magazynowania energii i odpowiedzi odbioru, w tym tych
znajdujących się w innych państwach członkowskich, chyba
że jest to technicznie niewykonalne
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RODZAJE REDYSPONOWANIA
Zasada:
Redysponowanie
instalacji OZE

Mechanizm
rynkowy

Wyjątek:
Mechanizm
nierynkowy
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RYNKOWY MECHANIZM
REDYSPONOWANIA
Zasoby redysponowane wybiera się spośród jednostek
wytwarzania, magazynowania energii lub odpowiedzi
odbioru



z wykorzystaniem mechanizmów opartych na zasadach rynkowych oraz
wypłaca się z ich tytułu rekompensatę finansową

Dyrektywa 2019/944
Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne i zachęty umożliwiające operatorom
systemów dystrybucyjnych udzielanie zamówień na usługi elastyczności, w tym zarządzania
ograniczeniami przesyłowymi na ich obszarach, w celu zwiększenia wydajności w eksploatacji i rozwoju
systemu dystrybucyjnego. W szczególności ramy regulacyjne muszą zapewniać, by operatorzy systemów
dystrybucyjnych byli w stanie udzielać zamówień na takie usługi pochodzące od dostawców
wytwarzania rozproszonego
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NIERYNKOWY MECHANIZM
REDYSPONOWANIA
Może być stosowany wyłącznie w przypadku gdy:
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brak jest alternatywnego rozwiązania opartego na zasadach rynkowych
wyczerpano wszystkie zasoby dostępne na zasadach rynkowych
liczba dostępnych jednostek wytwarzania energii, magazynowania energii lub
odpowiedzi odbioru jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną konkurencję na
obszarze, na którym znajdują się odpowiednie jednostki na potrzeby świadczenia
usługi lub
aktualny stan sieci prowadzi do tak regularnych i przewidywalnych ograniczeń
przesyłowych, że redysponowanie oparte na zasadach rynkowych
doprowadziłoby do regularnego składania ofert strategicznych, co podniosłoby
poziom wewnętrznych ograniczeń przesyłowych, a dane państwo członkowskie
przyjęło plan działania w celu rozwiązania kwestii ograniczeń przesyłowych, albo
zapewnia minimalną zdolność dostępną w obrocie międzystrefowym

ZASADY REDYSPONOWANIA
NIERYNKOWEGO
Jednostki OZE podlegają redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy
tylko wówczas, gdy
 nie istnieją inne rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby znacząco
niewspółmiernymi kosztami lub powodowały poważne zagrożenia bezpieczeństwa sieci
 energia elektryczna wytwarzana w procesie wysokosprawnej kogeneracji podlega
redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne –
poza redysponowaniem prowadzącym do obniżenia mocy jednostek OZE – rozwiązania
alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernymi kosztami lub
powodowały poważne zagrożenia bezpieczeństwa sieci

 energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie w instalacjach wytwarzania
wykorzystujących OZE lub wysokosprawną kogenerację, która nie jest wprowadzana do sieci
przesyłowej lub dystrybucyjnej, nie podlega redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia
mocy, chyba że żadne inne rozwiązanie nie pozwoliłoby na rozwiązanie kwestii związanych z
bezpieczeństwem sieci
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REKOMPENSATY DLA
REDYSPONOWANYCH INSTALACJI OZE
W razie korzystania z mechanizmów redysponowania,
które nie opierają się na zasadach rynkowych
 wypłacana jest na rzecz wytwórcy rekompensata finansowa
przez operatora systemu, który wydał polecenie redysponowania
 z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę o
przyłączenie do sieci niegwarantującą niezawodnych dostaw
energii
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KALKULACJA REKOMPENSATY
Kwota co najmniej równa wyższej z poniższych kwot [lub ich połączenie, jeżeli
zastosowanie jedynie wyższej kwoty prowadziłoby do nieuzasadnienie niskiej
lub nieuzasadnienie wysokiej rekompensaty]:
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kwota dodatkowych kosztów operacyjnych poniesionych w wyniku redysponowania, takich
jak dodatkowe koszty paliwa w przypadku redysponowania prowadzącego do zwiększenia
mocy lub koszty zapewnienia ciepła zapasowego w przypadku redysponowania
prowadzącego do obniżenia mocy jednostek wytwarzania energii wykorzystujących
wysokosprawną kogenerację



przychody netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które
jednostka wytwarzania energii wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia
redysponowania;



w przypadku gdy jednostkom wytwarzania energii przyznano wsparcie finansowe na
podstawie ilości wytworzonej lub zużytej energii elektrycznej, wsparcie finansowe, które
byłoby otrzymane, gdyby nie wydano polecenia redysponowania, uznaje się za część
przychodów netto.

NADZÓR PREZESA URE
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SPRAWOZDANIE
Operatorzy systemów przesyłowych oraz operatorzy systemów
dystrybucyjnych przedkładają przynajmniej raz w roku właściwemu
organowi regulacyjnemu sprawozdanie obejmujące:
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poziom rozwoju i skuteczność opartych na zasadach rynkowych mechanizmów
redysponowania w odniesieniu do jednostek wytwarzania energii, magazynowania
energii oraz odpowiedzi odbioru



ilość energii w MWh i rodzajów źródeł wytwórczych poddanych redysponowaniu wraz
z uzasadnieniem



środki zastosowane w celu zmniejszenia w przyszłości potrzeby redysponowania
prowadzącego do obniżenia mocy w odniesieniu do jednostek wytwarzania
wykorzystujących OZE lub wysokosprawną kogenerację, łącznie z inwestycjami w
cyfryzację infrastruktury sieci i w usługi zwiększającymi elastyczność.

KODEKS SIECI NC RFG
A REDYSPONOWANIE
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TYPY MODUŁÓW
Typ A - moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu
niższym niż 110 kV i mocy maksymalnej równej 0,8 kW lub wyższej (<200 kW).

Typ B - moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu
niższym niż 110 kV i mocy maksymalnej równej 200 kW lub wyższej (<10 MW).

Typ C - moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu
niższym niż 110 kV i mocy maksymalnej równej 10 MW lub wyższej (<75 MW).
Typ D - moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu
wynoszącym co najmniej 110 kV lub posiadaj ące punkt przyłączenia o
napięciu poniżej 110 kV i mocy maksymalnej równej 75 MW lub wyższej.
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OGÓLNE WYTYCZNE
Moduły typu A:
(11) Wymogi mające zastosowanie do modułów wytwarzania energii typu A należy ustalić na
podstawowym poziomie, jaki jest niezbędny do zapewnienia zdolności wytwórczych przy
ograniczonej automatycznej reakcji i minimalnej regulacji przez operatora systemu. Powinny
one zagwarantować brak znaczącego spadku wytwarzania w zakresach pracy systemu,
ograniczając tym samym do minimum zdarzenia krytyczne, oraz powinny obejmować wymogi
niezbędne do podejmowania szerokiej interwencji podczas zdarzeń krytycznych dla
systemu.
Moduły typu B:
(12) Wymogi mające zastosowanie do modułów wytwarzania energii typu B powinny
przewidywać szerszy zakres automatycznej dynamicznej reakcji o większej odporności na
zdarzenia operacyjne, aby zapewnić stosowanie takiej dynamicznej reakcji oraz wyższego
poziomu regulacji przez operatora systemu i informacji w celu wykorzystania tych
zdolności. Zapewniają one automatyczną reakcję mającą na celu łagodzenie skutków zdarzeń
systemowych oraz maksymalizowanie dynamicznej reakcji wytwórczej na zdarzenia
systemowe.
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OGÓLNE WYTYCZNE
Moduły typu C:
(13) Wymogi mające zastosowanie do modułów wytwarzania energii typu C powinny przewidywać
dopracowaną, stabilną i wysoce regulowalną dynamiczną reakcję w czasie rzeczywistym, mającą na celu
świadczenie zasadniczych usług pomocniczych, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Wymogi te
powinny objąć wszystkie państwa systemu odpowiednią szczegółową specyfikacją interakcji wymogów,
funkcji, regulacji i informacji w celu wykorzystania wspomnianych zdolności i zapewnienia reakcji systemu
w czasie rzeczywistym, jaka jest niezbędna do uniknięcia zdarzeń systemowych, zarządzania nimi oraz
reagowania na nie. Wymogi te powinny również przewidywać dostateczną zdolność modułów wytwarzania
energii do reagowania zarówno na sytuacje normalne, jak i spowodowane zakłóceniami systemu, a także
powinny zapewniać informacje i regulację niezbędne do wykorzystania potencjału wytwórczego w
różnych sytuacjach.

Moduły typu D:
(14) Wymogi mające zastosowanie do modułów wytwarzania prądu typu D powinny być dostosowane do
instalacji wytwórczych przyłączonych pod wyższym napięciem, mającego wpływ na regulację i działanie
całego systemu. Powinny one zapewniać stabilną pracę systemu wzajemnie połączonego, co pozwoli na
wykorzystanie usług pomocniczych z potencjału wytwórczego w całej Europie.
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WDROŻENIE
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TERMINY DOT.
REDYSPONOWANIA
Rozporządzenie 2019/943
• obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Dyrektywa 2019/944 daje czas do 31 grudnia 2020 r. na określenie
zasad funkcjonowania rynkowych mechanizmów redysonowania
• Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne i zachęty umożliwiające
operatorom systemów dystrybucyjnych udzielanie zamówień na usługi elastyczności, w
tym zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na ich obszarach, w celu zwiększenia
wydajności w eksploatacji i rozwoju systemu dystrybucyjnego.
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KODEKS SIECI NC RFG WOBEC
REDYSPONOWANIA
Od dnia 17 kwietnia 2019 r. rozpoczęło się stosowanie Kodeksu Sieci dotyczącego
przyłączania wytwórców – Kodeks Sieci NC RfG
Zwolnione z dostosowania się do wymogów Kodeksu Sieci NC RfG są instalacje uznane za
istniejące moduły wytwarzania:



były już przyłączone do sieci elektroenergetycznej w dniu wejścia w życie Kodeksu
Sieci NC RfG (tj. w dniu 17 maja 2016 r.); albo
w stosunku do których inwestor zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu
podstawowej instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie
Kodeksu Sieci NC RfG, a więc do 17 maja 2018 r., oraz powiadomił o zawarciu takiej
umowy właściwego operatora systemu i właściwego operatora systemu przesyłowego
w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie Kodeksu Sieci NC RfG, czyli do dnia 17
listopada 2018 r.

Kodeks sieci obejmie także moduły, które zostaną zmodyfikowane w takim stopniu, że ich
umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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