Regulamin zgłaszania Ważnych Informacji Transakcyjnych (WIT)
rynku energii elektrycznej
Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 350/80/14
z dnia 31 grudnia 2014
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§1
Niniejszy Regulamin zgłaszania Ważnych Informacji Transakcyjnych rynku energii
elektrycznej, zwany dalej „Regulaminem WIT rynku energii elektrycznej”, określa zasady
podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych przez Uczestników Rynku,
w rozumieniu Artykułu 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1227/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości rynku hurtowego energii
(REMIT) na Giełdowej Platformie Informacyjnej rynku energii elektrycznej.
§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie WIT jest mowa o:
1. TGE – rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A., prowadzącą giełdę
towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
(t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 48, poz. 284, z późn. zm.), której celem jest koncentracja
podaży i popytu na towary giełdowe oraz upowszechnianie jednolitych informacji
umożliwiających ocenę aktualnej wartości towarów giełdowych.
2. Giełdowej Platformie Informacyjnej lub GPI – rozumie się przez to prowadzony
przez Towarową Giełdę Energii S.A., system informatyczny służący do publikacji
danych, zapewniający przejrzystość działań Uczestników Rynku oraz dostęp
do informacji stanowiących istotne dane dla podejmowania decyzji transakcyjnych.
3. Informacji Wewnętrznej – rozumie się przez to informację o szczegółowym
charakterze, która nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczącą
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby produktów energetycznych
sprzedawanych w obrocie hurtowym i która, jeżeli by została podana do wiadomości
publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych
sprzedawanych w obrocie hurtowym.
Informacje wewnętrzne są to w szczególności:
a) informacje, co do których istnieje wymóg podania do publicznej wiadomości
zgodnie z Rozporządzeniami Nr 713/2009 oraz Nr 714/2009 (z późniejszymi
zmianami), w tym również z kodeksami sieci przyjętymi na podstawie tych
rozporządzeń;
b) informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji,
magazynowaniu lub przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub
zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, w tym również planowanej
i nieplanowanej niedostępności tych instalacji;
c) informacje, co do których istnieje wymóg ujawnienia zgodnie z przepisami
prawnymi UE lub krajowym, z zasadami rynkowymi oraz umowami lub zwyczajami
obowiązującymi na danym hurtowym rynku energii, w zakresie, w szczególności
gdy takie informacje mogą znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych
w obrocie hurtowym;
d) inne informacje, na których rozsądny uczestnik rynku może opierać decyzje
o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczącego takiego produktu
energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.
Uznaje się, że informacja ma charakter informacji wewnętrznej, jeśli dotyczy
okoliczności/wydarzenia zaistniałych, lub których zaistnienia w uzasadniony sposób
można się spodziewać, jeśli jest wystarczająco konkretna, aby umożliwić wyciągnięcie
wniosku, co do wpływu na ceny produktów w obrocie hurtowym.
4. Systemie raportowania WIT – rozumie się przez to część Giełdowej Platformy
Informacyjnej rynku energii elektrycznej, służącą do publikacji wymaganych
rozporządzeniami informacji.
5. Hurtowym rynku energii elektrycznej - rozumie się przez to każdy rynek w obrębie
Unii Europejskiej, na którym prowadzony jest obrót produktami energetycznymi
sprzedawanymi w obrocie hurtowym.
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6.

7.
8.

9.

Rozporządzeniu REMIT – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości rynku hurtowego energii.
Uczestniku Rynku – rozumie się przez to podmiot przeprowadzający transakcje,
obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii.
Rozporządzeniu Nr 713/2009 – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku, ustanawiające Agencję do spraw
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).
Rozporządzeniu Nr 714/2009 - rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, częściowo zmienione
Rozporządzeniem Komisji UE Nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania
danych na rynkach energii elektrycznej (zmiana załącznika I).
§3

Zgłaszanie informacji wewnętrznych na Giełdowej Platformie Informacyjnej rynku energii
elektrycznej ma na celu realizację obowiązku określonego w Artykule 4 Rozporządzenia
REMIT.
§4
1. Uzyskanie dostępu do systemu raportowania WIT przez Uczestników Rynku jest
możliwe po złożeniu przez niego Wniosku o nadanie dostępu do systemu WIT
Giełdowej Platformy Informacyjnej rynku energii elektrycznej w zakresie zgłaszania
Ważnych Informacji Transakcyjnych, którego wzór określa Załącznik nr 1 do
Regulaminu WIT rynku energii elektrycznej.
2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, osoba upoważniona przez
danego Uczestnika Rynku („operator GPI”) uzyskuje indywidualny login i hasło dla
zgłaszania/publikowania
Komunikatów
Ważnych
Informacji
Transakcyjnych
(„Komunikat WIT”) rynku energii elektrycznej w ramach systemu raportowania WIT.
3. TGE przydziela dostęp do systemu raportowania WIT dla danego Uczestnika Rynku
w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku,
o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Login oraz hasło nie mogą być udostępnianie nieupoważnionym osobom trzecim,
należy je starannie przechowywać w zabezpieczonym miejscu.
5. Uczestnik Rynku ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania jego
operatorów GPI, w związku z przekazywaniem komunikatów oraz prawidłowym
korzystaniem z systemu raportowania WIT.
6. Uczestnik Rynku we własnym zakresie zapewnia sprzęt i oprogramowanie niezbędne
do korzystania z systemu raportowania WIT.
§5
1. Uczestnicy Rynku, zgodnie z rozporządzeniami wymienionymi i opisanymi w § 2,
skutecznie i w odpowiednim czasie zgłaszają w systemie raportowania WIT
posiadane przez nich informacje wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa lub
instalacji, których dany Uczestnik Rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka
powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku, do których dany
Uczestnik Rynku lub taka jednostka, odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub
w części.
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2. Ujawnienie, o którym mowa powyżej obejmuje informacje dotyczące zdolności
i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu, przesyłowi energii
elektrycznej lub zużywających energię elektryczną, w tym dotyczące planowanej
i nieplanowanej niedostępności tych instalacji.
3. Komunikaty, po ich wprowadzeniu w systemie raportowania WIT , są niezwłocznie
publikowane na dedykowanej stronie internetowej, administrowanej przez TGE.
§6
1. Uczestnicy Rynku są zobowiązani do zgłaszania informacji wewnętrznych w systemie
raportowania WIT zgodnie z „Instrukcją: Zasady zgłaszania, modyfikowania i
wycofywania Komunikatów WIT rynku energii elektrycznej w systemie informatycznym
GPI”, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu WIT rynku energii elektrycznej.
2. Zgłaszanie informacji odbywa się z wykorzystaniem standardowych formatów
Komunikatów WIT.
3. Uczestnicy Rynku korzystający z systemu raportowania WIT, zobowiązani są do
przestrzegania następujących zasad:
a. Zapewnienia poprawnego funkcjonowania swoich stacji roboczych.
b. Zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoich stacji roboczych poprzez ochronę
przed wirusami komputerowymi i dostępem osób nieuprawnionych.
c. Wyznaczenia operatorów systemu GPI rynku energii elektrycznej oraz
bieżącego aktualizowania w formie pisemnej ich danych po każdej zmianie.
d. Stosowania się do zaleceń administratora systemu GPI rynku energii
elektrycznej w zakresie prawidłowego korzystania z systemu.
e. Bezwzględnego zakazu dokonywania lub podejmowania prób dokonania
w systemie GPI rynku energii elektrycznej operacji, które swoim zakresem
wybiegają poza czynności opisane w „Instrukcji: Zasady zgłaszania,
modyfikowania i wycofywania Komunikatów WIT rynku energii elektrycznej
w systemie informatycznym GPI”, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu
WIT rynku energii elektrycznej.
4. W przypadku nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika Rynku z sytemu
raportowania WIT, TGE ma prawo pisemnie upomnieć Uczestnika Rynku a także
zawiesić jego dostęp do systemu raportowania WIT do czasu zaprzestania tych działań.
§7
1. Komunikat WIT może być zgłoszony, zmieniony lub wycofany tylko przez operatora
GPI, posiadającego odpowiednie uprawnienia do reprezentowania danego Uczestnika
Rynku i publikowania Komunikatów WIT, po zalogowaniu z wykorzystaniem
indywidualnego loginu i hasła do systemu publikacji Komunikatów WIT, o których
mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu WIT rynku energii elektrycznej.
2. Ze względów bezpieczeństwa każde wejście i zalogowanie się do systemu publikacji
Komunikatów WIT oraz dokonane operacje są automatycznie rejestrowane w systemie
GPI rynku energii elektrycznej.
3. Bieżące i archiwalne Komunikaty WIT są ogólnie dostępne na stronie GPI rynku
energii elektrycznej.
§8
1. W przypadku niedostępności z przyczyn technicznych do systemu raportowania WIT,
publikowanie informacji wewnętrznych będzie możliwe poprzez zgłoszenie komunikatu
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administratorowi systemu GPI (Załącznik Nr 3 do Regulaminu WIT rynku energii
elektrycznej) w formie mailowej lub faksowej. Komunikat WIT zostanie wówczas
opublikowany przez administratora systemu GPI, w sekcji Komunikatów GPI rynku
energii elektrycznej, tak szybko jak będzie to technicznie możliwe.
2. Po ustąpieniu niedostępności systemu raportowania WIT, operator GPI powinien
niezwłocznie opublikować Komunikat WIT w standardowy sposób. Operator GPI
wprowadzając do systemu Komunikat WIT, który został wcześniej opublikowany przez
administratora systemu GPI, powinien w polu „Uwagi” zamieścić informację o czasie
opublikowania komunikatu przez administratora systemu GPI.
3. TGE przysługuje możliwość udostępniania, przetwarzania oraz korzystania
z przekazanych za pośrednictwem systemu raportowania WIT komunikatów.
§9
Informacje wewnętrzne zgłaszane w systemie raportowania WIT dotyczą zarówno zdarzeń
planowanych, nieplanowanych (awarii) i innych mogących mieć wpływ na kształtowanie się
cen na hurtowych rynkach energii elektrycznej.
§ 10
1. Zdarzeniem Planowanym jest zdarzenie wynikające z decyzji podjętej przez
Uczestnika Rynku, które powstaje w momencie przyjęcia planu. Informacje mogą być
uznane za informacje wewnętrzne nawet na wczesnym etapie procesu decyzyjnego,
jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że wydarzenie będzie miało miejsce, lub gdy
informacje poprzednio opublikowane w tym samym obszarze technicznym nie są już
ważne.
§ 11
1. Zdarzenie Nieplanowane (awaria), to zdarzenie występujące nagle i powodujące
niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie np. przerwę w produkcji.
Informacja wewnętrzna w przypadku zdarzeń nieplanowanych powstaje w momencie
wykrycia tego zdarzenia.
2. W przypadku zdarzenia nieplanowanego, jego początkiem jest czas, kiedy to zdarzenie
wystąpiło i jest to czas podany w Komunikacie WIT, jako Początek zdarzenia.
§ 12
Zdarzenia Inne to sytuacje, nieobejmujące planowanych lub nieplanowanych zdarzeń
(opisanych w § 10 i 11), a mogące mieć wpływ na kształtowanie się cen na hurtowych rynkach
energii, między innymi informacje o zmianach mocy osiągalnej.
§ 13
Komunikat WIT należy opublikować bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 60 minut po
wystąpieniu zdarzenia.
§ 14
1. TGE zapewnia Uczestnikom Rynku:
a. Równy dostęp do systemu raportowania WIT w ramach obowiązujących
przepisów prawa oraz środków technicznych.
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b. Nieprzerwane funkcjonowanie systemu raportowania WIT, z zastrzeżeniem
przerw w działaniu, spowodowanych awariami niezależnymi od TGE lub z
przyczyn administracyjnych.
2. Przekazywanie komunikatów przez Uczestników Rynku za pośrednictwem systemu
raportowania WIT, jest możliwe przez całą dobę, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust.
1 lit. b.
§ 15
W wyjątkowych sytuacjach, TGE zastrzega sobie możliwość opublikowania Komunikatów WIT
na stronie internetowej giełdy, dostępnej pod adresem www.tge.pl.
§ 16
TGE będzie administrować dostęp do platformy GPI rynku energii elektrycznej oraz
sprawować nad nim prawidłowy nadzór poprzez wykonywanie wymienionych poniżej
czynności:
a. Weryfikację złożonych wniosków o dostęp do systemu raportowania WIT.
b. Udzielanie, dla wskazanych przez Uczestnika Rynku operatorów GPI, dostępów
do systemu raportowania WIT.
c. Prowadzenie ewidencji Uczestników Rynku i ich operatorów, korzystających
z systemu raportowania WIT.
d. Dbanie o zapewnienie ciągłości pracy systemu raportowania WIT.
e. Weryfikację poprawności korzystania z systemu raportowania WIT przez
operatorów GPI.
f. Dbanie o bezpieczeństwo przesłanych za pośrednictwem systemu raportowania
WIT komunikatów Uczestników Rynku.
g. Bieżące monitorowanie standardów technicznych systemu raportowania WIT
oraz umieszczonych w nim formularzy do publikacji wymaganych innymi
przepisami prawa danych poprzez min. określanie minimalnej zawartości
merytorycznej tych formularzy.
§ 17
TGE nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za:
a. Rzetelność informacji przekazywanych przez Uczestników Rynku za
pośrednictwem systemu raportowania WIT
b. Powstałe szkody, które będą następstwem korzystania przez innych
Uczestników Rynku lub inne podmioty z informacji, które zostały przekazane za
pośrednictwem systemu raportowania WIT.
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