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PAKIET ZIMOWY 

‒ cele i środki realizacji.  



Potrzeba zmian regulacyjnych 

ODPOWIED  KE 

EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA, OZE,  
 

KONIECZNO Ć ELASTYCZNEGO ZARZ DZANIA SIECI   
 

DSR, MAGAZYNY ENERGII, GENERACJA ROZPROSZONA,  

E-MOBILITY 

Coraz większy 
udział wymagaj cej 
dużych nakładów 
inwestycyjnych, 

rozproszonej  

i zmiennej 

produkcji energii                   

z OZE. 

POLITYKA 
KLIMATYCZNA 

Rozwój nowych 
technologii i usług 

 OZE, DSR, smart 
grids, smart 

metering 



Strategiczne cele w obszarze innowacyjnych technologii energetycznych.     

Uzyskanie do 2030 
roku 70% redukcja 
kosztów produkcji 

BATERII  
litowo - jonowych. 

Od awial e źródła 
energii 

O iże ie kosztu 
produkcji energii 

elektrycznej 
morskiej energetyki 

wiatrowej do  
70 €/MWh do 2030 
roku. 

Efektyw ość 
energetyczna  
w budynkach 

Uzyskanie 60% 
osz zęd oś i zuży ia 
energii przez budynki  

do 2025 roku. 

Elasty z e zarządza ie 
KSE 

Pokrycie 25% 
szczytowego 

zapotrzebowania  
w KSE przez  

USŁUGĘ REDUKCJI 
ZAPOTRZEBOWANIA 
(DSR) do 2030 roku. 

Konsumenci  
i inteligentne miasta 

Utworzenie do 2025 r. co 
najmniej 100 okręgów 

energetycznych w 
których 80% zużywa ej 
elektry z oś i ędzie 

zarządza e przez 
odbiorców 

Efektyw ość 
energetyczna  
w prze yśle 

Uzyskanie do 2025 roku, 
20% reduk ji zuży ia 

e ergii iędzy i y i  
w prze ysła h 
chemicznym i 

metalurgicznym. 

Zrów oważo a 
o il ość 

Smart Grid - arzędzie 
elasty z ego zarządza ia KSE 



 

 Konkluzje Rady UE z paździer ika 2014 r. zakładały co najmniej 27% poprawy ee w 2030 r., Rezolucja z dnia 15 

grudnia 2015 r. Parlamentu Europejskiego wezwała kraje zło kowskie do wprowadzenia wiążą y h celów 

klimatyczno-energetycznych na rok 2030, zakładają  cel 40% poprawę Ef.En.. 

 Projekt Zmiany dyrektywy w sprawie ee zakłada cel poprawy Ef.En. o 30% do 2030 r dla UE. (unijne zużycie 

energii w 2030 r. nie większe iż 1 321 Mtoe dla energii pierwotnej i 987 Mtoe dla energii końcowej). 
 BRAK OBOWIĄZKOWEGO CELU ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNE 

PAŃSTWA NA POZIOMIE DYREKTYWY, MOŻE SKUTKOWAĆ WYDANIEM PRZEZ  KE WIĄŻĄCYCH ZALECEŃ DO 

ZINTEGROWANEGO PLANU KRAJOWEGO. 

Zapewnienie odbiorcom koń owy  iepła i hłodu sieciowego, iepłej wody użytkowej oraz liczników, które 

u ożliwiają precyzyjne sprawdzanie zuży ia energii i uzyskiwanie informacji w tym zakresie na ieżą o.  

Nowe liczniki, instalowane po 1 stycznia 2020 r. powinny yć urządze ia i pozwalają y i na ich zdalny odczyt, 

natomiast do dnia 1 stycznia 2025 r. fu k ję taką powinny posiadać wszystkie liczniki u odbiorców koń owy h.  

Efektyw ość E ergety z a – cel 30% do 2030 r.   

 W ocenie KE efektyw ość energetyczna (Ef.En.) to NAJBARDZIEJ DOSTĘPNE ŹRÓDŁO ENERGII I JEDNO                              

Z NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH. Jako ajtańsze, najczystsze powinno yć brane pod uwagę we wszystkich 

regulacjach. 

 Osiąg ię ie celów Ef.En. ma astąpić przez zmiany w regulacji: (i) dyrektywy w sprawie Ef.En., (ii) dyrektywy                           

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, c) realiza ję WIĄŻĄCYCH CELÓW OKREŚLONYCH                         

W ROZPORZĄDZENIU O UNII ENERGETYCZNEJ. 

Cele w obszarze efektywno ci energetycznej  

Efektywno ć Energetyczna – poż dane ródło energii 



CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE I WYBRANYCH 

KRAJACH UE 

‒ izolacja polskiego Rynku Energii, energetyka gazowa.  



Zmiany na Rynkach energii, ceny hurtowe w wybranych krajach UE  
a rynek polski. 

Rynek polski TGE 

Ceny energii elektrycznej w Polsce kształtują się na stabilnym, niezmiennie wysokim poziomie.  

Rynek polski nie reaguje na zmiany cen w innych krajach UE, i syg ały z europejskich rynków paliw i energii.  

Polska dąży do integracji z UE w rynku gazu, za ykają  jed o ześ ie krajowy rynek energii elektrycznej.    

 Polska staje się europejski  e owy  „lidere ”.  

Zintegrowany rynek energii UE to gwarancja przystęp y h cen, bezpiecznych dostaw i racjonalnego rozwoju OZE. 
Rynki krótkoterminowe zapew ią rozwój: redukcji zapotrzebowania, magazynowania energii, generacji rozproszonej. 

Koszty paliwa   
w 1 MWh En. El. 

• gaz       dla  = 49% 
• węgiel dla  = 40%  



BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

‒ cel wprowadzenia Rynku Mocy.  



CZYNNIKI WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

 dostęp ość paliw - wykorzystywanie w jak ajwiększy  stop iu krajowych 

paliw i zasobów energii, 

• paliw kopal y h: węgla, gazu zie ego,   
• paliw odpadowy h ko u al y h i prze ysłowy h, w ty  gazów: metanu, 

koksowniczego, rafineryjnego, wielkopiecowego, gardzielowego,  

• iepła odpadowego, 

 zdol oś i wytwór ze - ilość i struktura, 

 wykorzystywanie krajowych zasobów energii odnawialnej, 

• biomasy, 

• e ergii sło e z ej, 
• wiatru, 

• geotermii,  

 infrastruktura sieciowa – KSE i interkonektory, 

 zarządza ie ge era ją i po ore  e ergii elektry z ej.  



OKRES PRZEJ CIOWY - DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ PSE S.A. 

- karta aktualizacji nr CB/16/2016 DO IRIESP, Operacyjna Rezerwa Mocy. 



Działa ia zrealizowa e przez PSE S.A.: Karta aktualiza ji r CB/ 6/ 6 do IRiESP 
Operacyjna Rezerwa Mocy. 

. 
Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania ORM                            

 rozszerzenie zasobów ogą y h u zest i zyć w ORM o JGOa, 

 wprowadzenie w dobie n-1 nominacji pasm JGWa  i JGOa do świad ze ia usługi ORM, 

 wprowadzenie kryterium cenowego jako podstawy nominowania do ORM, 

 ograniczenie wolumenu mocy nominowanego i rozliczanego jako ORM do wymaganej  
adwyżki mocy w KSE, tj. 9% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe, 

 wyznaczanie ceny godzinowej za ORM jako ceny krań owej pasm ORM przy  uwzględ ie iu 
ogra i zeń w zakresie udżetu godzinowego ORM 

 rozliczanie ORM w godzinach szczytu zapotrzebowania w trybie (i) dobowym  i dwóch trybach 
uzupeł iają y h: (ii) iesię z y  oraz (iii) rocznym. 

Za nieuzasadnione uznajemy proponowanie przy nominacji do operacyjnej rezerwy mocy 

modyfikacji ofert wytwórców poprzez ich o iże ie o:  

‒ e ę wytwarzania wymuszonego oraz  

‒ jednostkowy koszt upraw ień do emisji CO2.  

W praktyce wyłą za to stro ę popytową z ożliwoś i uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu 

ORM, pre iują  wytwórców systemowych o ajwyższy h kosztach zmiennych i ajwyższy h 

kosztach emisji.  



Działa ia zrealizowa e przez PSE S.A.: Karta aktualiza ji r CB/ 6/ 6 do IRiESP 
zmiana zasad funkcjonowania Odbiorców Aktywnych. 

Uproszczenie zasad funkcjonowania Odbiorcy Aktywnego 

 zniesienie o owiązku zgłasza ia Ofert Redukcji O iąże ia dla każdej godziny doby, 

ograniczenie przez od ior ę aktyw oś i doty zą ej redukcji  o iąże ia wyłą z ie do tych 

okresów, które ają ajwiększy pote jał w tym zakresie, 

 zawęże ie kontroli popraw oś i zgłoszeń do godzin, dla których zostały zgłoszo e  Oferty 

Redukcji O iąże ia 

 zwiększe ie dopuszczalnego łędu zgłosze ia wielkoś i poboru mocy z 5% do 10% 

 skrócenie okresu kontroli ofert dla przywrócenia ich wykorzystywania z 20 do 5 dób,                 

z jednoczesnym ograniczeniem kontrolowanych godzin do przedziału od 7.00 do 22.00. 

Modyfikacja zakresu świad ze ia usługi redukcji  zapotrzebowania na polecenie 

OSP 

 wprowadzenie dwóch trybów realizacji usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie  OSP:  

‒ Programu Gwarantowanego oraz  

‒ Programu Bieżą ego 

 rozszerzenie udziału OSD w administrowaniu RB o zadania doty zą e wsparcia  pozyskiwania i 

rozliczania usług redukcji zapotrzebowania. 



OKRES PRZEJ CIOWY - DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ PSE S.A. 

‒ karta aktualizacji nr  NR CB/17/2017 DO IRIESP, certyfikacja Obiektów Redukcji, 
wymagania dla układów pomiarowo rozliczeniowych, przekazywanie danych 
pomiarowych. 



Działa ia zrealizowa e przez PSE S.A.: Karta aktualiza ji r CB/17/2017 do IRiESP 
Certyfikacja Obiektów Redukcji. 

. 

Wprowadza na potrzeby usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP  

 zasady certyfikowania Obiektów  Redukcji  (ORed), poprzez wydawanie certyfikatów dla Ored, 

 zasady i wymagania doty zą e sposobu pozyskiwania, przez OSDn i OSDp do OSP, danych 
pomiarowo rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed. 

 zasady  korzystania  z  usługi  redukcji  zapotrzebowania  na  polecenie  OSP w okresie 
o owiązywa ia ogra i zeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. 

Certyfikacja i zasady korzystania przez OSP z usługi Redukcji Zapotrzebowania 

 wydanie Certyfikatu dla ORed astępuje w terminie 14 dni od dnia złoże ia wniosku do OSP, OSDp 
albo OSDn, 

 proces certyfikacji ORed realizowany ędzie dla obiektów, których co najmniej jeden punkt poboru 
energii elektrycznej (PPE) przyłą zo y jest do sieci o apię iu znamionowym powyżej 1 kV,  

 datą wydania certyfikatu jest data jego rejestracji przez OSDp w systemie informatycznym OSP, 

 OSP nie ędzie korzystał z usługi Redukcji Zapotrzebowania w okresie o owiązywa ia stopni 
zasilania wyższy h iż 11,  

 OSP ędzie korzystał z redukcji zapotrzebowania, do wysokoś i mocy umownej, tj. planowanego 
maksymalnego poboru, przez od ior ę, energii elektrycznej z KSE,  

 OSP ędzie wykorzystywał usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w celu zapo ieże ia 
ożliwoś i wystąpie ia stanu zagroże ia ezpie zeństwa dostaw energii elektrycznej oraz 

ko ie z oś i wprowadzenia ogra i zeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. 



Działa ia zrealizowa e przez PSE S.A.: Karta aktualiza ji r CB/17/2017 do IRiESP 
Certyfikacja Ored, dane pomiarowe. 

. 

Certyfikacja obejmuje iędzy innymi weryfika ję: 

 ko plet oś i układu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie Certyfikatu, 

 speł ia ia przez układy pomiarowo-rozliczeniowe wy agań technicznych określo y h w IRiESD, 
OSDp lub OSDn (dla URD) oraz w IRiESP (dla MD),  

 zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i ich przekazywania do 
OSP w trybie dobowym 

Przekazywanie danych pomiarowo rozliczeniowych do OSP 

Dane pomiarowo rozliczeniowe doty zą e iloś i dostaw energii dla poszczególnych PPE, 
składają y h się na dany ORed, są przekazywane do OSP:  

 przez OSDp 

 poprzez system WIRE, bez wykorzystania dedykowanych obiektów Rynku Bila sują ego,  
 wraz ze statusami (O - dana poprawna,  1 - dana niepoprawna) dla każdego PPE, oddzielnie dla 

energii elektrycznej pobranej/oddanej z/do sieci, z dokład oś ią do 1 kWh,  

 dla doby n są przekazywane w trybie wstęp y  od doby n+1 do doby n+4. 

Do 5 dnia po zakoń ze iu iesią a m, OSDp weryfikuje przekazane dane !!! i przekazuje 
zweryfikowa ą wersję tych danych w trybie podstawowym m+1. 

Dopuszcza się ożliwość korygowania przekazanych do OSP danych w iesią a h m+2 i m+4. 



KOSZTY RYNKU MOCY 

‒ alokacja na grupy odbiorców.  



KOSZT RYNKU MOCY DLA PRZEMYSŁOWEGO ODBIORCY ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ.. 

Rynek mocy powinien zapew ić ezpie zeństwo dostaw energii elektrycznej i dawać gwara ję efektyw oś i technicznej            

i ekonomicznej wprowadzanych rozwiązań. 

Powinien uwzględ iać ożliwoś i finansowe odbiorców, w sz zegól oś i odbiorców prze ysłowy h, dla których 

koszty energii elektrycznej de ydują o ko kure yj oś i na rynku iędzy arodowy  i re tow oś i  produkcji.  

Skutki wzrostu kosztów energii elektrycznej wywoła e wprowadzenia rynku mocy dla odbiorców energii zależą od 

parametrów ekonomicznych, posiadanej infrastruktury energetycznej i charakterystyki procesów produkcyjnych,                          

w sz zegól oś i od:  

– udziału kosztów energii elektrycznej w wartoś i produk ji/wartoś i dodanej brutto,  

– posiadania włas y h źródeł wytwórczych (energetyka prze ysłowa . 

Zawarta w Ocenie Skutków Regulacji analiza kosztów dostaw energii elektrycznej w przypadku wprowadzenia rynku 

mocy nie została zaprezentowana w sposób sz zegółowy. Projektodawcy nie uzasadnili analitycznie tezy, iż wejś ie        

w ży ie ustawy o rynku mocy ędzie skutkować o iże ie  cen hurtowych energii elektrycznej. Nie wskazano o ile,                           

i w odniesieniu do jakich skład ików kosztowych o zekiwać ależy spadku ceny energii elektrycznej, koszt jakich usług czy 

stawek opłat zostanie o iżo y oraz na jakich założe ia h oparte zostały przedstawione wyniki szacowanych kosztów 

rynku mocy 

Oczekujemy, by Ocena Skutków Regulacji została uzupeł io a o sz zegółową a alizę wpływu wprowadzanych 

rozwiązań na koszty energii. 

Za nieuzasadnione uznajemy upowszechnianie opinii, że wprowadzenie Rynku Mocy spowoduje spadek sumarycznego 

kosztu energii elektrycznej. Prowadzi to do ieuwzględ ia ia w ocenie prezentowanej koncepcji skutków, jakie ros ą e 

koszty energii elektrycznej ogą przy ieść ałej polskiej gospodarce. 



Rynek mocy wytwórczych w Polsce, sytuacja w KSE. 
 
 

Wymagany przyrost mocy dla scenariusza wycofań BAT (PSE S.A.) 
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[GW] Zapotrzebowanie na moc w KSE w szczycie zimowym i letnim do 2035 r. 

szczyt zimowy szczyt letni

Prognoza zapotrzebowania na moc w KSE dla scenariusza bazowego (PSE S.A.) 

Zagwarantowanie w perspektywie 

śred ioter i owej ezpie zeństwa dostaw 

energii elektrycznej wymaga wybudowania 

do 2035 roku nowych źródeł wytwórczych                

o mocy około 30 GW (scenariusz wy ofań 

BAT).  

Produktem na rynku mocy jest moc 

dyspozycyjna netto w Okresie Dostaw wraz  

ze zo owiąza ie  do jej dostarczenia: „Rok 

Dostaw” w przypadku aukcji głów ej            
i „Kwartał Dostaw” w przypadku aukcji 

dodatkowej. 

Rok 2020 2025 2030 2035 

Moc dodatkowa [MW] 2 300 8 500 17 600 22 300 

Moc sumaryczna* [MW] 8 100 14 300 23 400 29 750 

 W ocenie PSE S.A. już od 2020 roku  

w scenariuszu wycofań BAT, może wystąpić niedobór 

rezerw mocy dostępnych w ramach krajowych zasobów 

wytwórczych, tj. bez uwzględnienia zdolności 
importowych.  

 Dla uniknięcia takiej sytuacji powinny być podejmowane 

działania na rzecz dostosowania istniejących źródeł 
wytwórczych do nowych wymagań ochrony środowiska 
(konkluzji BAT) oraz budowa nowych źródeł 
wytwórczych. 



Rynek mocy wytwórczych w Polsce, symulacja kosztów (FOEEiG). 
 
 

Założe ia: 

a) wolumen Mocy Ist ieją y h zakontraktowanych na aukcjach 

głów ej i uzupeł iają ej w latach 2017 i 2021 wyniesie ok. 

26 460  MW, 

b) wolumen Nowych Mocy zakontraktowanych na aukcjach 

głów ej i dodatkowej w latach 2017 i 2021 r wyniesie 2 000 

MW, 

c) cena mocy uzyskana na aukcjach w 2017 i 2021 r. wyniesie 

150 tys. zł/MW/rok. 
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Nowe Moce

Mo e Ist ieją e
Koszt Rynku Mocy w 2022 r wyniesie:  

a) w zęś i wy ikają ej z systemu wsparcia dla źródeł 
ist ieją y h: 4,0 mld. zł./rok,  

b) w zęś i wy ikają ej z ko ie z oś i wspierania budowy 

nowych źródeł: 0,3 mld, zł./rok,  

c) sumaryczny koszt Rynku Mocy w 2021 r. wyniesie łą z ie                          

4,3 mld zł/rok.  

d) statystyczny odbiorca koń owy poniesie w 2021 r. koszt 

wy oszą y 33,1 zł/MWh. 



Koszt Ry ku Mo y, aloka ja opłaty o owej.  
 
 

Koszty rynku mocy pokrywają odbiorcy koń owi, uisz zają  opłatę o ową sta owią ą zęść taryfy za 
usługi przesyła ia lub dystrybucji energii elektrycznej i podlegają ą zatwierdzeniu przez Prezesa URE.  

Stawka opłaty mocowej ędzie róż i owa a, wyliczana oddzielnie i pła o a:  

 przez gospodarstwa domowe bez godzinowego pomiaru zuży ia w formie zry załtowa ej, jej 
oś ikie   ędzie moc umowna (PLN/kW),  

 dla pozostały h odbiorców jej oś ikie  ędzie zuży ie energii elektrycznej (PLN/MWh).  

Stawki opłaty mocowej na Rok Dostaw są ogłasza Prezes URE do dnia 30 czerwca poprzedniego roku, 
oże ogłosić róż e stawki dla poszczególnych kwartałów lub iesię y Roku Dostaw).  

Minister Energii, w drodze rozporządze ia, podejmuje de yzję o udziale poszczególnych grup odbiorców 
w pokrywaniu kosztów rynku mocy. W sz zegól oś i oże doty zyć to odbiorców e ergo hło y h.  

Prezes URE oblicza stawki opłaty mocowej, na podstawie:  

‒ przepisów rynku mocy i Rozporządze ia Ministra Energii doty zą y h kalkulacji stawki opłaty 

mocowej, 

‒ prognozowanego kosztu funkcjonowania rynku mocy w Roku Dostaw, przekazanego przez OSP,  

‒ danych historycznych o zuży iu energii elektrycznej w KSE w poszczególnych godzinach doby                       

w podziale na grupy odbiorców,  

‒ prognozy zapotrzebowania na moc i e ergię w Roku Dostaw,  

‒ informacji o strukturze odbiorców energii elektrycznej w KSE.  



„Koszyki” a koszt Rynku Mocy – sposób liczenia. 
 

Polska koncepcja Rynku Mocy (RM) nie przewiduje aukcji z podziałe  na „koszyki paliwowe”, odrę ie dla węgla 

kamiennego i brunatnego.  

Takie rozwiąza ie powoduje z a zą y wzrost kosztów RM w scenariuszu „ ez koszyków" w stosunku do scenariusza 

z „koszyka i”. 

Zakładają  że  

‒ w aukcji na 2022 rok (przeprowadzonej w r. 2017) zakontraktowana zostanie ała moc JWCD cieplnych 

powiększo a o 9% rezerwy operacyjnej – 21 000 MW,  

‒ opłata mocowa została ustalona na poziomie maksymalnej kwoty missing money, dla danego scenariusza. 

Jednotowarowy Rynek Energii oże pokrywać koszty mocy, jeśli  dopuszcza występowa ie dużych skoków cen. W Europie mechanizmy 

rynkowe zawierają ograniczenia dla max. cen energii, ponadto duży udział OZE powodujących coraz krótszy czas pracy źródeł 
systemowych. W efekcie ich właściciele odstawiają jednostki wytwórcze, które nie ają pokrytych wszystkich kosztów (missing money).  

By temu zapobiec, potrzeby jest dodatkowy mechanizm gwara tujący wystarczal ość mocy – Rynek Mocy.  

Cena mocy uzyskiwana na aukcji: 

 koszyki: 

nowe: 290 tys. PLM/MW/rok,  

modernizowane: 158 tys. PLN/MW/rok,    

ist ieją e: 123 tys. PLN/MW/rok  

 brak koszyków: 

jednolita cena 289 tys. PLN/MW/rok. 

 do koszyka „ oder izowa e” wejdzie 6 000 MW w 

źródła h iepl y h kwalifikują y h się do BAT.       
(analiza PSE) 

Budżety Rynku Mo y w zależ oś i od s e ariuszy: 

 koszyki, ceny RM bez ograniczenia górnego: 3,7 mld PLN, 

 brak koszyków, cena RM bez ograniczenia: 6,3 mld PLN, 

 brak koszyków, cena z ograniczeniem na poziomie net 

CONE, tj.  

246 tys. PLN/MW/rok:  

5,3 mld PLN/rok 

Net CONE: roczny CAPEX minus przychody z rynku energii el. 



JEDNOSTKI RYNKU MOCY DSR, CERTYFIKACJA 

‒ ogólna, 
‒ test DSR 
‒ Niepotwierdzona i Potwierdzona JRM DSR  



Certyfikacja Ogólna, warunek uzyskania statusu Jednostki Rynku Mocy DSR.  

Jednostki Fizyczne podczas certyfikacji reprezentuj  Dostawcy Mocy. 

a) Certyfikacja Ogólna trwa od 2 do 15 stycznia danego roku, kalendarzowego, Dostawcy Mocy                      

w imieniu Jednostek Fizycznych składaj  do OSP następuj ce informacje: 

‒ dane Dostawcy Mocy reprezentującego Jednostkę Fizyczną, w tym niezbędne pełnomocnictwa, 
‒ dane podmiotu/ów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania/redukcji 

poboru mocy, z wykorzystaniem Jednostek Fizycznych składających się na wnioskowaną JRM, 

‒ lokalizacje Jednostek Fizycznych w systemie elektroenergetycznym, 

‒ rodzaj wykorzystywanej energii pierwotnej i technologię wytwarzania energii elektrycznej, 

‒ wykaz i parametry układów pomiarowych. 

Jednostki Fizyczne DSR, aby przystąpić do certyfikacji do aukcji głów ej lub dodatkowej, 
uszą przejść proces certyfikacji ogólnej.  

b) Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, informacje o aktualnych i przyszłych: 

‒ planach pracy co najmniej na najbliższe 6 lat kalendarzowych, 

‒ prognozach mocy osi galnej, 
‒ prognozach produkcji energii elektrycznej netto i brutto, 

‒ informacjach o ewentualnych ograniczeniach czasu pracy, wynikaj cych np. z regulacji 

rodowiskowych, 

c) formach wykorzystywanej pomocy publicznej i udziale w systemach wsparcia w okresie 6 lat, 

d) deklarację woli udziału w procesie certyfikacji do aukcji głównej lub dodatkowej. 



Test DSR.. 

CJRM DSR posiadają a O owiązek Mocowy musi wyko ać Test DSR przed rozpo zę ie  Okresu Dostaw                   

i otrzy ać Certyfikat Testu DSR.  

Potwierdzona JRM DSR wykonuje Test DSR przed złoże ie  przez Dostaw ę DSR wniosku o ertyfika ję 

JRM DSR. 

Niepotwierdzona JRM DSR przedkłada w terminie 15 dni roboczych od otrzymania certyfikatu 

warunkowego zabezpieczenia finansowe, iezłoże ie zabezpieczenia u ie ożliwia udział w aukcji. 

Test DSR dla JRM DSR przeprowadza się dla Konfiguracji Punktów Pomiarowych zgłoszo ej w trakcie procesu 

certyfikacji. Warunki Testu DSR odpowiadają warunkom rzeczywistym, tj. uwzględ iają zasady wydawania 

Ostrzeżeń, długość Okresu Zagroże ia, itp. 

Na podstawie wyniku przeprowadzonego Testu DSR, OSP wydaje Certyfikat Testu DSR dla JRM 
DSR, który zawiera: 

‒ potwierdzenie wykonania Testu DSR, 
‒ ko figura ję Pu któw Po iarowy h JRM DSR, 
‒ potwierdzo ą o  osiągal ą JRM DSR. 
Certyfikat Testu DSR wydawany jest w formie wpisu w Rejestrze Rynku Mocy. 

Niepotwierdzona CJRM DSR wykonuje Test DSR po zawarciu Umowy Mocowej, jednak nie póź iej iż na                       

1 iesią  przed rozpo zę ie  Okresu Dostaw.  

Otrzymanie Certyfikatu Testu powoduje zwolnienie przedłożo ego przez ią zabezpieczenia.  



Informacje wymagane od Potwierdzonej JRM DSR w procesie certyfikacji do aukcji 
głów ej i dodatkowej. 

Potwierdzo a JRM DSR przekazuje astępują e i for a je: 

‒ wolumen mocy, który ędzie oferowany podczas aukcji, 

‒ dane identyfikacyjne JRM DSR, właś i iela oraz wskazanie Dostawcy Mocy Wytwórczych, 

‒ dokumenty potwierdzają e istnienie zależ oś i po iędzy Dostaw ą DSR, a zasobami mocy 
w hodzą y i w skład JRM DSR (przedstawienie u ów/upoważ ień pozwalają y h Dostawcy 
Mocy realizować polecenia redukcji na nie swoich zasobach), 

‒ certyfikat Testu DSR zawierają y Ko figura ję Punktów Pomiarowych JRM DSR oraz 
potwierdzo ą moc osiągal ą JRM DSR, 

‒ informacje o planowanym profilu wykorzystania mocy osiągal ej w Roku Dostaw, 

‒ informacje na temat układów technologicznych, w oparciu o które ędzie dokonywana redukcja 
poboru mocy z JRM DSR. 

Jeśli zmniejszenie iloś i mocy pobieranej z sieci jest realizowane z wykorzystaniem źródła 
wytwórczego:  

‒ informacje na temat źródła, rodzaju energii pierwotnej i technologii wytwarzania energii 
elektrycznej, 

‒ harakterystykę techniczno-ekonomiczna źródła wytwórczego (koszty operacyjne stałe i 
zmienne, kapitałowe, 

‒ ko esję na wytwarzanie energii elektrycznej,  

‒ informacje o utrzymywaniu zapasu paliwa w celu realizacji O owiązku Mocowego.  



Informacje wymagane od Niepotwierdzonej JRM DSR w procesie certyfikacji do aukcji 
głów ej i dodatkowej 

. 

Niepotwierdzona JRM DSR: 

‒ wolumen mocy, który ędzie oferowany podczas aukcji, 

‒ miejsca przyłą ze ia, dane identyfikacyjne JRM DSR, w tym pla owa ą Ko figura ję Punktów 
Pomiarowych; 

‒ planowana moc osiągal a w Okresie Dostaw wraz z informacjami o planowanym profilu 
wykorzystania tej mocy w Roku Dostawy, 

‒ dokumenty potwierdzają e realiza ję działań ają y h na celu pozyskanie zasobów mocy 
w hodzą y h                               w skład JRM DSR (inwestycje w aktywa włas e, umowy z innymi 
podmiotami, itp.), 

‒ zo owiąza ie do wykonania Testu DSR, nie póź iej iż na 1 iesią  przed rozpo zę ie  Okresu 
Dostaw, którego dotyczy aukcja, 

‒ informacje na temat układów technologicznych, w oparciu o które planuje się doko ywać 
reduk ję poboru mocy, 

Jeśli zmniejszenie iloś i mocy pobieranej z sieci jest realizowane z wykorzystaniem źródła 

wytwórczego, dane analogiczne jak dla Potwierdzonych JRM DSR. 

Najpóź iej na 3 tygodnie przez datą aukcji głów ej, Dostawcy Mocy dla poszczególnych CJRM 

przekazują do OSP informacje o ewentualnej zmianie wolumenu mocy, który ędą oferowali                    

w ramach tej aukcji. 



Korekcyjny Współ zy ik Dyspozy yj oś i - KWD.  

KWD  

 odzwierciedla uśred io ą dostęp ość mocy dla poszczególnych technologii JRM, 

 odniesiony do mocy osiągal ej netto (mocy osiągal ej w przypadku JRM DSR), 
wyznacza maksymalny poziom mocy, jaki JRM oże zaoferować na rynku mocy 
(pierwotnym i wtórnym), 

 uwzględ ia nieplanowane ubytki mocy osiągal ej, nie uwzględ ia natomiast ubytków 
wy ikają y h z planowanych remontów i iedyspozy yj oś i okresowej. 

 do 1 marca każdego roku kalendarzowego OSP publikuje KWD na dany Rok Dostaw 
dla określo y h typów JRM i technologii wytwarzania energii elektrycznej, 
o owiązują e na kolejnej aukcji głów ej oraz aukcji dodatkowej oraz na rynku 
wtórnym, 

 na potrzeby aukcji dodatkowej publikacja KWD dla poszczególnych technologii 
ożliwa jest w podziale na poszczególne Kwartały Dostaw. 

KWD określa e są na podstawie historycznej dyspozy yj oś i określo y h rodzajów 

technologii JRM. W przypadku JRM DSR brak wiarygodnych danych historycznych o 

dyspozy yj oś i krajowych JRM.  



Rynek Mocy – waru ki zai teresowa ia Od ior ów Prze ysłowy h.  
. 

Warunki ewentualnego uczestnictwa odbiorców prze ysłowy h posiadają y h 
sterowalne odbiory w Rynku Mocy są bardzo zróż i owa e, jak zróż i owa e są 
oczekiwania poszczególnych zakładów prze ysłowy h w stosunku do jego koncepcji.  

Zależą one od parametrów ekonomicznych, posiadanej infrastruktury energetycznej                      
i charakterystyki procesów produkcyjnych, w sz zegól oś i: 
 udziału kosztów energii elektrycznej w wartoś i produk ji/wartoś i dodanej brutto, 

 posiadania włas y h źródeł wytwórczych (energetyka prze ysłowa . 

Część odbiorców oże dobrowolnie i odpłat ie aktywnie włą zyć się w zapewnianie adekwat oś i 
zasobów mocy. Jest to uzależ io e od uwzględ ie ia w Koncepcji ich specyfiki:  

 wdroże ia odpowiednich programów pozwalają y h na efektywne wykorzystanie pote jału 

strony popytowej, 

 stopnia wykorzystania zdol oś i produkcyjnych w przedsię iorstwa h, 

 posiadania sterowalnych odbiorów energii elektrycznej lub ożliwoś i przesu ię ia produkcji                   

w czasie, 

 wielkoś i ożliwej do zaoferowania redukcji zapotrzebowania, 

 dodatkowych kosztów związa y h z okresowym zmniejszaniem zuży ia energii elektrycznej lub 

przesu ię ie  poboru, 

 ożliwoś i regulacyjnych, jakie prze ysłowe źródła energii elektrycznej ogą zaoferować. 



RYNEK MOCY, PLANOWANE TERMINY KLUCZOWE DLA UCZESTNIKÓW. 
.  
. 

Dzisiaj 

2017 2018 2019 2020 2021 

Certyfikacji ogólna do aukcji T-4 (2021) 
1/20/2017 

Ustawa o rynku mocy 

Certyfika ja do auk ji głów ej T-4 (2021) 
7/30/2017 

Regulamin rynku Mocy 

Planowane uzyskanie notyfikacji Komisji 
Europejskiej 

Auk ja głow a T-4 (2021) 
11/30/2017 

Certyfikacja ogólna do aukcji T-5 (2023) 
1/20/2018 

Certyfika ja do auk ji głów ej T-5 (2023) 
7/30/2018 

Auk ja głów a T-5 (2023) 
11/30/2018 

Certyfikacja do aukcji dodatkowej T-1 (2021) 
10/30/2019 

Aukcja dodatkowa T-1 (2021) 
11/6/2019 

Certyfikacja ogólna do aukcji T-5 (2022) 
1/20/2017 

Certyfika ja do auk ji głów ej T-5 (2022) 
7/30/2017 

Auk ja głow a T-5 (2022) 
11/30/2017 



OPŁATA MOCOWA A STATUS AUTOPRODUCENTA. 

Podstawą obliczania wysokoś i ależ ej „opłaty o owej” jest 

 ilość energii elektrycznej pobranej z sieci, a także  

 energia, która została przez od ior ę prze ysłowego samodzielnie wytworzona i zużyta na 

potrzeby włas e.                                                                                      

Odbiorcy posiadają y włas e źródła wytwarzania energii elektrycznej ędą o iąża i kosztem 

funkcjonowania rynku mocy także w zakresie korzystania z wytworzonej przez nich energii elektrycznej 

po hodzą ej z wybudowanych za włas e pie iądze źródeł wytwórczych, mimo iż wytworzona energia 

elektryczna nie jest wprowadzana do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. 

OSD  nie ędą ożliwoś i  prawidłowego wyznaczenia opłaty, po ieważ nie otrzy ują informacji na 

temat iloś i energii elektrycznej wytwarzanej i zużytej przez odbiorców, nie wprowadzanej do sieci 

dystrybucyjnej. 

Należy wyłą zyć ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez odbiorców we włas y h źródła h 

wytwórczych z podstawy obliczenia ależ ej opłaty mocowej i uwzględ ić  w niej wyłą z ie ilość 

energii elektrycznej pobieranej przez odbiorców z sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. 

Mechanizm rozliczania kosztów rynku mocy nie powinien ge erować nadmiernych kosztów 

ani też za hę ać operatora do zwiększa ia generowania adwyżek środków z opłat mocowych (art. 56). 

Ewentualne adwyżki powinny yć uwzględ ia e w wyznaczaniu „opłat o owy h” dla kolejnych 

okresów. 



PROCEDURY NA RYNKU ENERGII 

‒ wymiana danych i informacji.  



Świad ze ie usługi REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA a polecenie OSP -Komunikacja 
po iędzy OSP a Wyko aw ą . 

.. 

Komunikacja po iędzy OSP a Wyko aw ą w zakresie realizacji Usługi DSR odbywa się za 
pośred i twe  dedykowanego systemu informatycznego „dalej: „syste  IP-DSR” . OSP udostęp ia 
Wykonawcy system IP-DSR poprzez Interfejs we ’owy – Portal Uczestnika programu IP-DSR.  

Z wykorzystaniem systemu IP-DSR Wykonawca:  

ZGŁASZA 

 propozycje sprzedaży w odpowiedzi a wezwa ie do złoże ia propozy ji sprzedaży, 
 iedyspozy yj oś i zakontraktowanych Produktów, 
 plany pra y o iąże ia ORed  dla zako traktowa y h Produktów, 
 ś ieżki alokacji metod wyznaczania profilu bazowego dla zakontraktowanych Produktów, 

OTRZYMUJE 

 komunikaty OSP o aktywa ji Usługi DSR,  
 komunikaty OSP o dezaktywacji propozycji sprzedaży, 
 komunikaty OSP o wydaniu polecenia redukcji zapotrzebowania, 
 komunikaty OSP o aktywacji Testu i o przeprowadzonych Testach redukcji, 
 informacje o para etra h i waru ka h świad ze ia U owy, w ty  Produkta h oraz 

Obiektach redukcji z wykorzystaniem, których Wykonawca świad zy Usługę DSR, 
 raporty ha dlowe oraz Raporty ha dlowe korygują e sta owią e podstawę wystawia ia 

odpowied io faktur lu  faktur korygują y h, w ty  składowe rozli zeń.  



Zgłasza ie U ów Sprzedaży E ergii ZUSE  – system zOHee 
.. 

zOHee to i for aty z y syste  zgłoszeń Operatora Handlowego służą y do: 

• przekazywania w imieniu Uczestnika Rynku Bila sują ego informacji poprzez system WIRE do Operatora 

Systemu Przesyłowego, 
• ezzwło z ego udostęp ia ia Uczestnikowi Rynku przez Operatora Handlowego istotnych dokumentów 

otrzymanych od Operatora Systemu Przesyłowego. 

DZIAŁANIE Termin / Okres 

1. Otwarcie ra ki zgłosze iowej a RBN Doba n-1, godzina 09:00 

. Przesyła ie Zgłoszeń USE w ra a h RBN (dokument ZUSE) 
 

3. Odbiór I for a ji o iezgod oś ia h w Zgłosze ia h USE i 
poprawia ie Zgłoszeń USE 

Od godziny 9:00 doby n-1 do godziny 14:30 doby n-1 

. Za k ię ie ra ki zgłosze iowej a RBN Doba n-1, godzina 14:30 

5. Odbiór informacji o:  
• przyję iu,  
• przyję iu ze zmianami,  
• odrzuceniu lub  
• braku Zgłosze ia USE w ra a h RBN 
Od iór i for a ji o przyjęty h USE a RBN 

Od godziny 14:30 doby n-1 do godziny 15:30 doby n-1 
 



Me ha iz  aktyw ego u zest i twa w Ry ku Bila sują y  - zgłasza ie Ofert Redukcji 
O iąże ia  ZORO  oraz Pla ów Poboru .. 

 Odbiorca uczestniczy aktywnie, w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 

wykorzystują  sterowalne odbiory energii, reprezentowane na Rynku Bila sują y  przez dedykowane 

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGOa). 

 Pobór energii elektrycznej przez JGOa jest monitorowany na ieżą o przez Operatora Systemu 

Przesyłowego (OSP) za pośred i twe  systemu SCADA Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

 Odbiorca Aktywny musi posiadać urządze ia pomiarowe u ożliwiają e przekazywanie danych                          

o ieżą y  zuży iu energii elektrycznej przez OSD  do OSP. 

 Odbiorca Aktywny codziennie wykonuje, i przesyła do OSP za pośred i twe  Systemu Wymiany 

Informacji na Rynku Energii WIRE PROGRAMY PRACY,  które są prog ozą zuży ia energii elektrycznej                 

w kolejnych godzinach doby.   

DZIAŁANIE Termin / Okres 

.  Rozpo zę ie pro esu zgłasza ia Ofert Reduk ji O iąże ia dla 
do y „ ”. Doba „ - ”, godzina 9:00 

.  Przesyła ie Zgłoszeń Ofert Reduk ji O iąże ia oraz Pla u 
Poboru (dokument ZORO) dla godziny „h” doby handlowej 
„ ”. 

3. Odbiór i for a ji o przyję iu lu  odrzu e iu Zgłoszeń Ofert 
Redukcji O iąże ia. 

Od godziny 9:00 doby n-1 do godziny 21:30 doby „ ”, nie 
póź iej iż  godzi a i  i ut przed rozpo zę ie  
godziny h doby handlowej „ ” 

.  Zakoń ze ie pro esu zgłasza ia Ofert Reduk ji O iąże ia dla 
doby „ ”. Doba „ ”, godzina 21:30 

. Ostat ia itera ja weryfika ji Zgłoszeń Ofert Reduk ji 
O iąże ia. Doba „ ”, po godzinie 21:30 



Me ha iz  aktyw ego u zest i twa w Ry ku Bila sują y  - kontrola poboru .. 

KONTROLA DOKŁADNOŚCI WYKONYWANIA PLANÓW POBORU 

• OSP na ieżą o monitoruje popraw ość poborów mocy Jednostki Grafikowej Aktywnej  zgłoszo y h w Ofercie 

Redukcji O iąże ia poprzez porównanie iloś i zgłoszo y h z faktycznym wykonaniem. 

• Zgłosze ia poboru mocy  są uznawane za niepoprawne, jeżeli zgłoszo e dla tej Jednostki Grafikowej Aktywnej 

wielkoś i poboru mocy róż ią się o wię ej iż 10% od rzeczywistego poboru mocy w 3 lub wię ej godzinach tej 

doby. 

• W przypadku stwierdzenia ieprawidłowego zgłosze ia poboru mocy w danej dobie, OSP zawiesza aktywny 

udział tej Jednostki Grafikowej po zy ają  od drugiej doby, przypadają ej po dobie dla której zgłosze ie yło 

niepoprawne 

• Przywrócenie  aktywnego udziału Jednostki Grafikowej w RB astępuje od drugiej doby po upływie 5 dób, dla 

których w godzinach od 7:00 do 22:00 nie stwierdzono iepopraw oś i zgłosze ia poboru mocy.   

KONTROLA POPRAWNOŚCI WYKONANIA POLECENIA REDUKCJI OBCIĄŻENIA 

• Polecenie Redukcji O iąże ia uznawane jest za wykonane, jeżeli zrealizowana wartość redukcji 

o iąże ia jest mniejsza iż 85% aktywowanej mocy redukcji w poleceniu dla tej godziny. 

• W przypadku stwierdzenia ieprawidłowego wykonania Polecenia Redukcji O iąże ia dla danej 

godziny, OSP zawiesza aktywny udział tej Jednostki Grafikowej po zy ają  od drugiej doby, 

przypadają ej po dobie w której wystąpiło niepoprawne wykonanie Polecenia Redukcji O iąże ia 

• Przywrócenie aktywnego udziału Jednostki Grafikowej astępuje od drugiej doby po przeprowadzeniu 

na wniosek URB z wynikiem pozytywnym testu potwierdzają ego ożliwość dokonania redukcji. 



TRANSMISJA i AKWIZYCJA danych z liczników energii elektrycznej ZGH „Bolesław” S.A. 

TOR PODSTAWOWY 

 Interfejsy szeregowe odułów komunikacyjnych liczników podstawowych są podłą zo e do serwera 

portów szeregowych i dalej do zakładowej sieci LAN 

TOR REZERWOWY 

 Interfejsy szeregowe odułów komunikacyjnych liczników rezerwowych są podłą zo e do terminala GSM 

DOSTĘP OSD do danych pomiarowych ZGH 

 Porty RS485 liczników podstawowych i rezerwowych są doprowadzone do odułu GSM/GPRS tworzą  tor 

transmisji danych dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej 

SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH POMIAROWYCH - STRUKTURA 

 Centralna Baza Danych Pomiarowych Prognostycznych i Handlowych – prze howują a dane historyczne                 

i pomocnicze, ko figura ję zbierania danych, konfiguracje arzędzi do weryfikacji i uzupeł ia ia danych, 

definicje praw dostępu. 

 Serwer Podczytowy – służy do gromadzenia, automatycznej akwizycji danych pomiarowych. 

 Stanowiska Operatorskie – u ożliwiają dostęp do aplika ji syste u oso o  odpowiedzial y  za adzór a 
parametrami poboru energii elektrycznej. 

 



Warstwa ko u ika yj a syste u akwizy ji da y h w ZGH „Bolesław” S.A.. 



Redukcji kosztu podatku akcyzowego od energii elektrycznej.. 

SYSTEM POMIAROWY, WSPOMAGAJĄCY ROZLICZANIE ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYWANEJ                           
W PROCESIE METALURGICZNYM  

przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji iloś i energii elektrycznej, zużywa ej w procesie metalurgicznym, 
na potrzeby redukcji kosztu podatku akcyzowego, jak rów ież agregacji danych pomiarowych. 

System ten u ożliwia: 

• określe ie zuży ia energii elektrycznej w poszczególnych lokalizacjach układów pomiarowych, 

• zdalny odczyt danych pomiarowych, 

• ewide ję danych pomiarowych, 

• a alizę zjawisk elektrycznych związa y h z rozdziałe  i przetwarzaniem energii, 

• a alizę kosztów, 

• strukturę zuży ia energii z ożliwoś ią tworzenia grup bilansowych. 

OKREŚLENIE ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYTEJ W PROCESIE METALURGICZNYM  

Zuży ie energii elektrycznej podlegają ej zwolnieniu PROCESOWEMU określa e jest w oparciu                    

o wskazania układów pomiarowo rozliczeniowych zabudowanych na przyłą za h 110 kV ZGH „Bolesław” S.A., 

oraz w wybranych w polach rozdzielni 6 kV. 

Od sumy tak określo ego poboru odejmujemy ilość energii elektrycznej: 

 kupowanej na straty w wysokoś i 4,5% wielkoś i ałkowitego zuży ia, 
 zużywa ej przez odbiorców zew ętrz y h, 
 zużywa ej poza PROCESEM METALURGICZNYM. 



Syste  wspo agają y rozli za ie iloś i e ergii elektry z ej zużywa ej w pro esie 
metalurgicznym na potrzeby redukcji kosztu podatku akcyzowego.. 



Iz a E ergetyki Prze ysłowej 
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