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• Wprowadzenie

• Cel wdrożenia rynku mocy

• Podstawowe cechy rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy

• Podmioty na rynku mocy oraz ich role

• Harmonogram wdrożenia rynku mocy

• Produkt oraz procesy rynku mocy

• Rodzaje jednostek rynku mocy i ich certyfikacja

• Parametry i przebieg aukcji    

• Rynek wtórny  

• Okres zagrożenia i weryfikacja obowiązku mocowego  

• Rozliczenia, w tym kary za niedostarczenie mocy  

• Alokacja kosztów rynku mocy na odbiorców
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Ministerstwo Energii
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Bezpiecze ństwo dostaw energii elektrycznej

� Czynniki warunkuj ące bezpiecze ństwo dostaw energii elektrycznej
o Odpowiednia infrastruktura sieciowa  → rozwój poprzez mechanizmy regulacji
o Odpowiednia ilość zdolności wytwórczych → rozwój poprzez mechanizmy konkurencji
o Dostępność do paliw → korzystanie w jak największym stopniu z paliw krajowych

� Rynkowe mechanizmy zapewnienia wystarczalno ści generacji
o Stymulacja poprzez ceny energii oraz ceny rezerw mocy („Energy only market” / 

Rynek jednotowarowy)
o Stymulacja poprzez płatności za moc jako odrębny towar rynkowy („Capacity market” / 

Rynek dwutowarowy)

� Aktualne do świadczenia z funkcjonowania jednotowarowego rynku e nergii
o Nie zapewnia odpowiednich sygnałów dla utrzymania / budowy wymaganych mocy 

w systemie (rynek silnie zaburzony systemami wsparcia, głównie źródeł OZE),
o Implementacja poprawnego rynku energii jest złożona i trudno jest osiągnąć cele 

w zakresie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii (zbyt duże ryzyko dla Polski 
i wysokie koszty),
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Wymagane działania naprawcze dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa dostaw

Scentralizowany rynek mocy

� Poprawa metody wyceny energii i rezerw mocy na 
rynkach krótkoterminowych; 

� Rozwój mechanizmu Rezerwy Strategicznej
Działania dora źne

Działania docelowe

� Zdecydowanie najbardziej efektywne ekonomicznie 
rozwiązanie gwarantujące wymagany poziom 
bezpieczeństwa dostaw

� Stosowane na rozwiniętych rynkach  światowych 
(Wielka Brytania i USA)

PJM
ISO NE
ISO NY

Mid-West ISO
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Klasyfikacja mechanizmów mocowych
Scentralizowany rynek mocy vs. inne mechanizmy mocowe  

� Różny stopień centralizacji / decentralizacji określania wolumenu mocy i ceny mocy 

Mechanizm Mocowy

Oparty na wolumenie 
(ang. quantity-based)

Rynek Mocy - Zasięg rynkowy 
(ang. market-wide)

Płatność 
za moc 

(ang. capacity 
payment)

Opcje na 
niezawodność 
(ang. reliability 

options)

Zobowiązanie 
mocowe  (ang. 

capacity obligation)
----------

Rynek mocy 
zdecentralizowany 

Aukcja mocy  
(ang. capacity 

auction)
----------

Rynek mocy 
scentralizowany

Oparty na cenie 
(ang. price-based)

Zasięg ograniczony 
(ang. targeted)

Rezerwa 
strategiczna 

(ang. strategic 
reserve)

Przetarg 
na nowe 

moce 

Aukcja mocy  
(ang. capacity 

auction)
----------

Rynek mocy 
scentralizowany

� Osiągnięcie bezpieczeństwa dostaw � Adekwatnośćmechanizmu do 

potrzeb
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Mapa mechanizmów mocowych w Europie (stan 2015)

Dwa dominujące nurty rozwiązań preferowanych w Europie: 

rezerwa strategiczna, rynek mocy 
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Cel wprowadzenia rynku mocy

Celem rynku mocy jest zapewnienie bezpiecze ństwa 
dostaw energii elektrycznej do odbiorców ko ńcowych 

w horyzoncie długoterminowym

� Efekt zachęty do budowy nowych mocy, modernizowania oraz 
niewycofywania istniejących mocy

� Stwarza warunki do rozwoju usług redukcji zapotrzebowania (DSR)
� Rozwój niesterowalnych OZE zabezpieczony poprzez moce 

sterowalne
� Ograniczenie zjawiska cyklu inwestycyjnego w nowe moce
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� W rynku mocy nie mog ą uczestniczy ć zasoby mocy, które korzystaj ą
z określonych systemów wsparcia/pomocy publicznej (operacy jne wsparcie 
OZE i CHP, kontrakty ró żnicowe itp.)

� Rynek mocy jest neutralny technologicznie, dzi ęki czemu stwarza jednolite 
warunki konkurencji wszystkim technologiom produkcj i oraz DSR, przy 
uwzgl ędnieniu parametrów jak poszczególne technologie prz yczyniaj ą się do 
zapewnienia bezpiecze ństwa dostaw energii elektrycznej

� W pocz ątkowym stadium rynku mocy nie uczestnicz ą explicite zasoby mocy 
zlokalizowane w systemach zagranicznych. W przyszło ści podej ście to mo że 
ulec zmianie przy spełnieniu nast ępujących warunków:

o Zapewnienie trwałej sterowalnej nadwyżki mocy w systemie sąsiednim
o Gwarancja dostępności transgranicznych zdolności przesyłowych i możliwości przesyłu mocy
o Poprawne działanie mechanizmów rynkowych wewnętrznego europejskiego rynku energii
o Gwarancja dostępu do mocy w okresach niedoboru mocy, w tym unormowanie zasad 

dostępu do mocy w sytuacji jednoczesnego występowania niedoborów mocy w kilku krajach
o Zachowanie zasady wzajemności stosowania mechanizmów mocowych

Podstawowe cechy rozwi ązań funkcjonalnych rynku mocy (1/3)
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Podstawowe cechy rozwi ązań funkcjonalnych rynku mocy (2/3)
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Podstawowe cechy rozwi ązań funkcjonalnych rynku mocy (3/3)

� Aukcja na rynku mocy jest prowadzona w formie aukcji holenderskiej, z jednolitą ceną
zamknięcia dla wszystkich jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję (pay-as-clear)

� Przeprowadza się trzy rodzaje certyfikacji jednostek mocy: (nr 1) ogólna, (nr 2) przed 
aukcją główną oraz (nr 3) przed aukcją dodatkową

� Po zakończeniu aukcji oferenci (dostawcy mocy), których jednostki wygrały aukcję, 
zawierają umowy mocowe z OSP. W umowie definiowany jest zakres obowiązku 
mocowego i wynagrodzenie za moc. Okresem rozliczeniowym rynku mocy jest miesiąc 
kalendarzowy 

� Jednostki Rynku Mocy, które zawarły umowę mocową są zobowiązane do 
pozostawania w gotowości do dostawy mocy w okresie zagrożenia ogłoszonym przez 
OSP

� Koszty rynku mocy są ponoszone przez odbiorców końcowych – opłata mocowa 
stanowiące część taryfy za przesyłania / dostarczanie energii elektrycznej
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Podmioty rynku mocy oraz ich podstawowe role

Minister 
Energii

Rola wła ściciela rynku mocy: zatwierdza parametry aukcji, zatwierdza 
klucz podziału kosztów na odbiorców, może w określonych warunkach 
odwołać/anulować aukcję mocy 

Rola nadzorcy procesów rynku mocy: zatwierdza regulamin rynku mocy, 
opiniuje parametry aukcji, zatwierdza wyniki aukcji, zatwierdza stawki opłaty 
mocowej, monitoruje poprawność działania rynku mocy, rozstrzyga spory

Rola administratora rynku mocy: prowadzi certyfikację we współpracy z OSD, 
wyznacza parametry aukcji, przeprowadza aukcję, zawiera umowy mocowe, 
ogłasza okresy zagrożenia, sprawdza wykonanie obowiązku mocowego, pobiera 
opłatę mocową i prowadzi rozliczenia rynku mocy 

Rola wsparcia administratora rynku mocy : współpraca z OSP w procesie 
certyfikacji, pobiera i przekazuje OSP opłatę mocową, udostępnia dane 
pomiarowe dla celów sprawdzenia wykonania obowiązku mocowego i rozliczeń

Rola dostawcy mocy: uczestniczy w procesach rynku mocy, realizuje 
obowiązek mocy, otrzymuje wynagrodzenie za moc (udział w rozliczeniach)

Rola odbiorcy mocy: uzyskuje bezpieczeństwo dostaw, ponosi koszty 
utrzymania wymaganych mocy w systemie

Prezes 
URE

OSP

OSD

Wytwórca,  DSR

Odbiorca ko ńcowy
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Harmonogram wdro żenia rynku mocy w Polsce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Miesi ąc

2016 2017

Projekt rozwiązań funkcjonalnych 
rynku mocy

Konsultacje rozwiązań
funkcjonalnych rynku mocy

Legislacja krajowa

Notyfikacja rynku mocy do KE

Procesy rynku mocy

Planowana pierwsza aukcja 
dla roku dostaw 2021

Regulamin rynku mocy, struktura 
techniczna

1. Konferencja otwierająca
2. Okres zgłaszania uwag (14 dni)
3. Raport z konsultacji



ANDRZEJ MIDERA

Z-ca Dyrektora Departamentu Usług Operatorskich
Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A.
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Produkt na rynku mocy

� Produktem na rynku mocy jest moc dyspozycyjna netto  w Okresie Dostaw wraz 
ze zobowi ązaniem do jej dostarczenia w Okresach Zagro żenia przypadaj ących 
na Okres Dostaw. Zobowi ązanie to jest okre ślane jako Obowi ązek Mocowy 
i jest przedmiotem Umowy Mocowej zawieranej z OSP

� Okresem Dostaw jest
o Rok Dostaw – w przypadku aukcji głównej
o Kwartał Dostaw – w przypadku aukcji dodatkowej

� Sprawdzenie dostarczenia produktu / realizacji obow iązku mocowego
o Dotyczy godzin 7:00 – 22:00 dni roboczych
o Odbywa się w okresach zagrożenia
o Obejmuje obowiązkową demonstrację możliwości wykonania 
o Może być przedmiotem testowego wykonania na polecenie OSP

� Dostarczenie produktu, w zale żności od zasad udziału zasobu mocy w rynku 
bilansuj ącym, ma form ę zapewnienia odpowiedniej ilo ści mocy dyspozycyjnej 
albo poziomu produkcji

� Okresem Zagro żenia są pełne godziny, w których w procesie planowania 
koordynacyjnego dobowego ilo ść rezerwy mocy dost ępnej dla OSP jest 
mniejsza ni ż wymagana dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE

� Obowi ązek Mocowy w okresie zagro żenia jest realizowany proporcjonalnie do 
zapotrzebowania na moc
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Struktura podmiotowa i obiektowa poda ży na rynku moc

� W procesach rynku mocy uczestnicz ą
o Dostawcy Mocy
o Jednostki Rynku Mocy (JRM): Wytwórcza, DSR

� Dostawca Mocy
o Właściciel jednostki rynku mocy lub osoba upoważniona przez właściciela lub właścicieli 

jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy do dysponowania tą jednostką
w zakresie procesów na rynku mocy

o Dostawca Mocy może dysponować więcej niż jedną Jednostką Rynku Mocy
o W zależności od reprezentowanych JRM pełni funkcję Dostawcy Mocy Wytwórczych lub DSR

� Jednostka Rynku Mocy Wytwórcza (JRM W)
Jednostka Fizyczna lub grupa Jednostek Fizycznych posiadających zdolność do dostawy 

mocy do systemu elektroenergetycznego w wyniku wykorzystana procesów 
wytwarzania energii elektrycznej

� Jednostka Rynku Mocy DSR (JRM DSR)
Jednostka Fizyczna lub grupa Jednostek Fizycznych posiadających zdolność do dostawy 

mocy do systemu elektroenergetycznego poprzez czasowe ograniczenie mocy 
pobieranej z sieci elektroenergetycznej
o Sterowane odbiory energii
o Generacja „za licznikiem”
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Procesy rynku mocy
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Ogólny harmonogram procesów rynku mocy
– przykład dla roku dostaw 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

20212017 2020

Aukcja 
dodatkowa na 
Rok Dostaw 

2021

Aukcja 
główna na 

Rok Dostaw 
2021

Dostawa mocy 
i rozliczenia 

(płatno ści 
za moc)

Certyfikacja

Procesy powtarzane dla kolejnych kontraktacji
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Szczegółowy harmonogram procesów rynku mocy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Rok n Rok n+1
1 
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Termin składania 
wniosków 

Certyfikacja ogólna

10
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Ostateczny 
termin zakończenia 
certyfikacji ogólnej

1 
m

ar
ca

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności

Data aukcji głównej i dodatkowej

15
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w
ie
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ia

30
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w
ie
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ia

24
T
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G

Parametry AG i AD

Termin wyznaczenia przez OSP

Opinia Prezesa URE

Zatwierdzenie 
i publikacja przez ME

22
T
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G

Aukcja G łówna (AG) 
na Rok Dostaw n+4

Aukcja Dodatkowa (AD) 
na Rok Dostaw n+222

T
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D

10T przed AG
Regulamin AG i AD

Dostawa mocy i rozliczenia dla Roku Dostaw n ... dla Roku n+1
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T

 p
rz

ed
 A

G

18
T

 p
rz

ed
 A
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Termin składania wniosków 

Certyfikacja do AG

Termin składania wniosków 

Certyfikacja do AD

Możliwe terminy 
Aukcji Głównej 
na Rok Dostaw n+4 

Możliwe terminy 
Aukcji Dodatkowej 
na Rok Dostaw n+2 
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Certyfikacja

� W procesie certyfikacji oraz w innych procesach ryn ku mocy Jednostki Fizyczne 
i Jednostki Rynku Mocy s ą reprezentowane przez Dostawców Mocy

� Proces certyfikacji prowadzi OSP we współpracy z OS D

� Proces certyfikacji w danym roku dotyczy aukcji odb ywających si ę bezpośrednio 
po certyfikacji; Udział w kolejnych aukcjach wymaga ponownej certyfikacji

� Progi certyfikacji s ą wyra żone w wielko ściach brutto, a certyfikowana moc jest wielko ścią netto

Certyfikacja 
do aukcji głównej 

dopuszczenie do udziału 
w aukcji głównej oraz w rynku wtórnym

Certyfikacja 
do aukcji dodatkowej 

dopuszczenie do udziału 
w aukcji dodatkowej oraz w rynku wtórnym

Certyfikacja ogólna

pozyskanie informacji na temat 
zasobów mocy KSE w horyzoncie 
średnio- i długoterminowym
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Certyfikacja ogólna

� Certyfikacja ogólna jest obowi ązkowa dla Jednostek Fizycznych Wytwórczych 
o mocy osi ągalnej wi ększej b ądź równej 2 MW brutto

� Certyfikacja ogólna jest dobrowolna dla DSR
� Obowi ązek udziału w certyfikacji jest monitorowany przez Prezesa URE
� Certyfikacja ogólna jest realizowana w okresie od 1  stycznia do 10 lutego 

(do 10 marca w przypadku potrzeby dodatkowych wyja śnień) 
� Wnioski Dostawców Mocy s ą składane do 20 stycznia i zawieraj ą:

o Dane identyfikacyjne Dostawcy Mocy 
o Dane Jednostek Fizycznych reprezentowanych przez Dostawcę Mocy (moc, technologia, 

lokalizacja, układy pomiarowe)
o Informacja o planowanej mocy osiągalnej oraz prognozie produkcji dla okresu 5 lat
o Informacja o korzystaniu z systemów wsparcia / pomocy publicznej
o Informacja o planowanym udziale w aukcji mocy

� Jednostka Fizyczna lub grupa Jednostek Fizycznych, która przeszła pomy ślnie 
proces certyfikacji ogólnej staje si ę Jednostk ą Rynku Mocy
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Certyfikacja do aukcji głównej / dodatkowej
Informacje podstawowe

� Warunkiem przyst ąpienia do certyfikacji do aukcji głównej albo dodat kowej jest 
udział w certyfikacji ogólnej

� Certyfikacja do aukcji głównej
o Jest obowiązkowa dla istniejących JRM reprezentujących Jednostki Fizyczne wytwórcze 

o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 50 MW
o Nie dotyczy JRM, które korzystają z systemów wsparcia / pomocy publicznej w roku, którego 

dotyczy certyfikacja lub wcześniej zostaną wycofane z eksploatacji
o Nie dotyczy JRM, które są objęte Umową Mocową dla roku, którego dotyczy certyfikacja, 

w wyniku wcześniejszych aukcji mocy
Realizowana w okresie od 22 do 10 tygodnia przed aukcją główną, a Wnioski o certyfikację

najpóźniej na 18 tygodni przed aukcją główną

� Certyfikacja do aukcji dodatkowej
o Jest dobrowolna 
o Dotyczy JRM nie objętych Umową Mocową z aukcji głównej oraz 
o Dotyczy JRM objętych Umową Mocową z aukcji głównej, w sytuacji gdy ich Obowiązek 

Mocowy jest mniejszy niż wynikający z korekcyjnych współczynników dyspozycyjności 
właściwych dla poszczególnych Kwartałów Dostaw

Jest realizowana w okresie od 22 do 10 tygodnia przed aukcją dodatkową, a Wnioski 
o certyfikację najpóźniej na 18 tygodni przed aukcją dodatkową

� Certyfikacji do aukcji podlega cała moc osi ągalna netto JRM
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Certyfikacja do aukcji głównej / dodatkowej
Typy i statusy JRM

JRM
Istniej ąca 

JRM W
Modernizowana

JRM W
Nowa

JRM W
Zagregowana 

JRM W

JRM DSR i
Zagregowana 

JRM DSR

Status Cenobiorca Cenotwórca Cenotwórca Cenobiorca Cenotwórca

Umowa Mocowa 1 rok max. 5 lat max. 15 lat 1 rok 1 rok

Moc min. (brutto) 2 MW 2 MW 2 MW 2 MW 2 MW

Moc max. (brutto) b.o. b.o. b.o. 50 MW 50 MW

Moc max. (brutto)
pojedynczej 
jednostki

n/a n/a n/a 10 MW
Brak 

ograniczeń

JRM JRM JRM JMJMJRM JMJMJRM

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
JRM W – JRM Wytwórcza
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Certyfikacja do aukcji głównej / dodatkowej
Korekcyjny współczynnik dyspozycyjności

� Korekcyjny współczynnik dyspozycyjno ści – odzwierciedla rzeczywist ą
uśrednion ą dost ępność mocy z ró żnych rodzajów/technologii źródeł mocy, 
uwzgl ędnia planowane i nieplanowane ubytki mocy

� Przedmiotem obrotu na rynku mocy (aukcja i rynek wt órny) jest moc b ędąca 
iloczynem mocy certyfikowanej oraz współczynnika ko rekcyjnego 
dyspozycyjno ści dla danej technologii

� Korekcyjny współczynnik dyspozycyjno ści:
o Jest określany w odniesieniu do technologii
o Jest określany na podstawie danych historycznych
o Jest publikowany do 1 marca dla kolejnej aukcji głównej i dodatkowej, 

z możliwością późniejszych zmian/aktualizacji
o W uzasadnionych przypadkach może być wyznaczony indywidualnie dla JRM, na wniosek 

Dostawcy Mocy 
o Może być publikowany dla poszczególnych kwartałów na potrzeby aukcji dodatkowej
o Dla zagregowanych JRM oraz jednostek oferujących na aukcji głównej, a posiadających 

różne współczynniki kwartalne, obowiązuje najniższy korekcyjny współczynnik dyspozycyjności 
w populacji 
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Certyfikacja do aukcji głównej / dodatkowej
Informacje wymagane od JRM (1/2)

� Informacje wymagane w zakresie Istniej ących JRM W
o Dane identyfikacyjne Dostawcy Mocy oraz reprezentowanych JRM W
o Koncesja na wytwarzanie
o Lokalizacja w systemie, parametry techniczne urządzeń (potwierdzenie parametrów)
o Planowana moc osiągalną, planowane profile produkcji oraz planowane postoje remontowe
o Aktualna charakterystyka techniczno-ekonomiczna, określone dane kosztowe
o Potwierdzenie spełnienia przez układ pomiarowy wymagań technicznych
o Ewentualny wniosek o indywidualny współczynnik korekcyjny dyspozycyjności
o Potwierdzenie możliwości świadczenia obowiązku mocowego (odpowiedni zapas paliwa itp.)

� Dodatkowe informacje wymagane w zakresie Modernizow anych JRM W
o Dokumenty potwierdzające fakt modernizacji, w tym planowany poziom nakładów 

inwestycyjnych oraz zakres rzeczowy modernizacji
o Parametry techniczno-ekonomiczne dla JRM przed i po modernizacji
o Harmonogram prac modernizacyjnych 
o Oczekiwana długość Umowy Mocowej

� Informacje wymagane w zakresie Nowych JRM W
o Dane identyfikacyjne Dostawcy Mocy oraz JRM W
o Planowane miejsce przyłączenia, nazwa operatora sieciowego
o Informacje techniczno-ekonomiczne o planowanych fizycznych urządzeniach i układach 

technologicznych składających się na JRM W 

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
JRM W – JRM Wytwórcza
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Certyfikacja do aukcji głównej / dodatkowej
Informacje wymagane od JRM (2/2)

o Potwierdzenie możliwości świadczenia obowiązku mocowego (odpowiedni zapas paliwa itp.)
o Harmonogram realizacji inwestycji
o Jeśli zostały wydane: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę, 

koncesja lub promesa koncesji
o Warunki przyłączenia lub umowa o przyłączenie
o Potwierdzenie źródeł finansowania inwestycji
o Ewentualny wniosek o indywidualny współczynnik korekcyjny dyspozycyjności
o Oczekiwana długość Umowy Mocowej

� Informacje wymagane w zakresie JRM DSR – analogiczne  jak dla Istniej ącej 
JRM W oraz dodatkowe 
o W przypadku Potwierdzonej JRM DSR

� Certyfikat Testu DSR (konfiguracja punktów pomiarowych oraz moc osiągalna redukcji)
o W przypadku Niepotwierdzonej JRM DSR

� Konfiguracja punktów pomiarowych JRM DSR
� Dokumenty potwierdzające realizację działań mających na celu pozyskanie zasobów 

mocy wchodzących w skład JRM DSR 
� Zobowiązanie do wykonania testu urządzeń pomiarowych i Testu DSR
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Certyfikacja do aukcji głównej / dodatkowej
Certyfikowana Jednostka Rynku Mocy (CJRM)

� W wyniku pozytywnej certyfikacji JRM staje si ę Certyfikowan ą JRM (CJRM) 
i otrzymuje certyfikat, który:
o Jest potwierdzeniem mocy JRM, która może być przedmiotem obrotu na rynku mocy 
o Certyfikat wydawany jest w formie stosownego wpisu w Rejestrze Rynku Mocy

� W przypadku odmowy wydania certyfikatu
o W ciągu tygodnia odwołanie, uzupełnienie brakujących danych przez Dostawcę Mocy
o Proces wyjaśnień z OSP do 4 tygodni przed planowaną datą aukcji uzupełnień oraz 

ewentualnych rewizji decyzji OSP 
o Jeżeli OSP ponownie odmówi certyfikacji, przekazuje taką informację Dostawcy Mocy oraz 

Prezesowi URE

� Certyfikat JRM zawiera w szczególno ści
o Dane identyfikacyjne Dostawcy Mocy i JRM
o Moc osiągalną netto JRM
o Ogólny lub ewentualnie indywidualny korekcyjny współczynnik dyspozycyjności 
o Typ oraz status JRM 
o Oczekiwana długość Umowy Mocowej dla Nowych i Modernizowanych JRM W



DAMIAN KOMAR, MACIEJ PRZYBYLSKI

Departament Energetyki, Ministerstwo Energii
PSE Innowacje Sp. z o.o.
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Parametry aukcji

� Rok Dostaw mocy / Kwartały Dostaw mocy

� Parametry krzywej zapotrzebowania na moc

� Poziom nakładów inwestycyjnych dla Modernizowanych JRM W 
i Nowych JRM W

� Maksymalne ceny ofertowe dla Istniejących JRM o statusie cenobiorcy 

� Liczba rund aukcji
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Parametry aukcji – krzywa zapotrzebowania na moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

A x CeWe

Poziom zapotrzebowania na moc - prognozowane zapotrzebowanie 
szczytowe na moc w roku n powiększone o wymagany poziom rezerw CeWe – cena technologii 

o najniższych kosztach stałych

A – parametr skalarny (A>1) 

CeCe

CeCe – maksymalna 
cena cenobiorcy

X i Y – parametry determinujące nachylenie krzywej 
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Poziom Zapotrzebowania na Moc (PZM)

PMS:

� Prognozowane zapotrzebowanie na moc szczytową w KSE w danym Okresie Dostaw

REZ:

�Poziom rezerwy mocy ponad zapotrzebowanie szczytowe wymagany w danym Okresie Dostaw 
wyznaczany tak, aby spełniony został określony standard bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 
Obliczenia REZ uwzględniają prognozowane fizyczne przepływy energii na połączeniach 
transgranicznych, uwzględniając implicite udział tych połączeń w rynku mocy

∆∆∆∆ - suma:

�Mocy utrzymywanej na sytuację wystąpienia warunków ekstremalnych, zapewniana np. przez rezerwy 
strategiczne lub interwencyjne

�Mocy jednostek nieuczestniczących w rynku mocy, a dostępnych w KSE

�Mocy objętej kontraktami będącymi wynikiem poprzednich aukcji

�W przypadku aukcji głównej - ewentualnej mocy przeznaczonej do zakupu na aukcji dodatkowej 
na ten sam Rok Dostaw

PZM   =   PMS   · (1   +   REZ)   - ∆∆∆∆
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Pozostałe parametry aukcji

Parametr Opis

CeWe

Cena wejścia nowych mocy netto, obliczana w oparciu o zdyskontowane koszty, 
reprezentuje koszt zakupu mocy, jaki hipotetycznie miałby miejsce, gdyby była 
zakupiona bezpośrednio przez OSP, przy założeniu inwestycji w nową jednostkę o 
najniższych kosztach stałych operacyjnych oraz kapitałowych

A Parametr skalujący, determinujący ceny maksymalne na rynku mocy

CeCe
Poziom maksymalnej ceny dla cenobiorcy, jednostki istniejące nie mogą oferować
powyżej tej ceny, ale jeśli aukcja zakończy się przy cenie wyższej, to otrzymują tę
(wyższą) cenę

X,Y Parametry determinujące nachylenie krzywej zapotrzebowania na moc

MocPZ
M

A x CeWe

PZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

Cena [PLN/MW-rok ]

CeCe
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Parametry aukcji – tryb ustalania

� OSP opracowuje rekomendowane parametry aukcji:

o Głównej dla Roku Dostaw n – do 15 kwietnia roku n-4

o Dodatkowej dla Kwartałów Dostaw w Roku Dostaw n – do 15 kwietnia roku n-2

� OSP przedkłada rekomendowane parametry aukcji Minis trowi Energii, który 
może je zatwierdzi ć lub je zmodyfikowa ć

� Parametry aukcji opracowanie przez OSP s ą opiniowane przez Prezesa URE, 
w terminie do dnia 30 kwietnia

� Minister Energii wydaje decyzj ę nie pó źniej, ni ż na 24 tygodnie przed dat ą
rozpocz ęcia aukcji głównej

� Minister Energii mo że, nie pó źniej ni ż 3 tygodnie przed rozpocz ęciem aukcji, 
zmieni ć decyzj ę o zatwierdzeniu parametrów aukcji.

Do 30 kwietnia Do 30 kwietnia –– opinia opinia 
Prezesa URE, przekazana Prezesa URE, przekazana 

do Ministra Energiido Ministra Energii

Do 15 kwietnia Do 15 kwietnia –– OSP OSP 
opracowuje propozycjopracowuje propozycjęę

parametrparametróów aukcji w aukcji 

Na 24 tygodnie przed rozpoczNa 24 tygodnie przed rozpoczęęciem ciem 
aukcji aukcji -- Minister Energii zatwierdza Minister Energii zatwierdza 

i publikuje parametry aukcjii publikuje parametry aukcji

Minister Energii najpMinister Energii najpóóźźniej na niej na 
3 tygodnie przed dat3 tygodnie przed datąą aukcji aukcji 

momożże zmienie zmienićć parametry aukcjiparametry aukcji
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Aukcja mocy – informacje podstawowe (1)

� Aukcje s ą prowadzone dla geograficznego obszaru całego KSE, n ie są
prowadzone aukcje strefowe

� Aukcje prowadzone s ą przez OSP w formie elektronicznej za pomoc ą
dedykowanego systemu teleinformatycznego 

� Podczas aukcji CJRM s ą reprezentowane przez Dostawców Mocy

� Aukcja główna lub dodatkowa mo że zostać odwołana decyzj ą Ministra Energii, 
na wniosek OSP, gdy ł ączny oferowany wolumen wszystkich CJRM, które bior ą
udział w aukcji jest zbyt niski

� Po zakończeniu procesów aukcyjnych, informacje o przebiegu aukcji 
wraz z wynikami s ą niezwłocznie przekazywane do Prezesa URE, 
który w terminie 14 dni kalendarzowych publikuje os tateczne wyniki aukcji

� Przed opublikowaniem ostatecznych wyników aukcji pr zez Prezesa URE, 
Minister Energii mo że anulowa ć aukcj ę wraz z podaniem nowego terminu 
aukcji. W szczególno ści dotyczy to sytuacji wyst ąpienia niedozwolonych 
zachowa ń uczestników aukcji lub jej przeprowadzenia niezgodn ie 
z Regulaminem Rynku Mocy

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Aukcja mocy – informacje podstawowe (2)

� Udział w aukcji głównej jest obowi ązkowy dla wszystkich CJRM, oprócz tych 
które zrezygnowały z aukcji je śli Minister Energii zmienił parametry aukcji 
później ni ż 24 tygodnie przed rozpocz ęciem aukcji

� Wolumen mocy oferowany przez CJRM jest równy iloczy nowi certyfikowanej 
mocy osi ągalnej netto (mocy osi ągalnej w przypadku CJRM DSR) 
i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjno ści

� Oferowany Wolumen nie mo że zostać zmieniony przez CJRM ani przed, ani 
w trakcie aukcji głównej (wyj ątek: zmiana z Modernizowana na Istniej ąca CJRM)

� Aukcja główna prowadzona jest w formie tzw. aukcji holenderskiej, tj. aukcji 
„spadaj ącej ceny”

� Aukcja typu pay-as-clear

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Przebieg aukcji
Parametry znane przed rozpoczęciem aukcji

Cena [PLN/MW-rok]

Moc
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Przebieg aukcji
Parametry znane przed rozpoczęciem aukcji

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Krzywa zapotrzebowania 
na moc
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Przebieg aukcji
Parametry znane przed rozpoczęciem aukcji

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Krzywa zapotrzebowania 
na moc

� Poziom ceny maksymalnej 
dla cenobiorcy

CeCe
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Przebieg aukcji
Parametry znane przed rozpoczęciem aukcji

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

CeCe

� Krzywa zapotrzebowania 
na moc

� Poziom maksymalnej 
ceny dla cenobiorcy

� Liczba rund
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Przebieg aukcji
Parametry znane przed rozpoczęciem aukcji

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Krzywa zapotrzebowania 
na moc

� Poziom maksymalnej 
ceny dla cenobiorcy

� Liczba rund

� Ceny oferowane 
w poszczególnych 
rundach

� Łączny wolumen mocy 
oferowanej zaokr ąglony 
do 1000 MW oraz liczba 
CJRM

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM

CeCe
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Przebieg aukcji – runda 1

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Prowadz ący aukcj ę ogłasza 
cenę dla rundy (w rundzie 1 
wynosi ona A x CeWe)

� Podczas rundy ka żdy 
Dostawca Mocy składa 
ofert ę, tj.:

o Jeżeli cena w kolejnej rundzie 
jest zbyt niska, informuje, 
że opuszcza aukcję

o Jeżeli cena w kolejnej rundzie 
jest zadowalająca, informuje, 
że pozostaje w aukcji

� Na koniec rundy obliczony 
zostaje sumaryczny 
wolumen mocy, który 
pozostał w aukcji i b ędzie 
oferował w kolejnej rundzie

CeCe
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Przebieg aukcji – runda 2 nast ępne

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� W kolejnej rundzie 
następuje aktualizacja 
informacji o ł ącznym 
wolumenie mocy 
oferowanej, zaokr ąglonym 
do 1000 MW oraz liczbie 
CJRM

� Podczas rundy ka żdy 
Dostawca Mocy składa 
ofert ę tak jak miało to 
miejsce w rundzie 1

� Na koniec rundy ponownie 
obliczony zostaje 
sumaryczny wolumen mocy, 
który pozostał w aukcji 

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM

CeCe
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Przebieg aukcji – ostatnia runda

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Jeżeli sumaryczny wolumen 
mocy, który pozostał w aukcji 
i będzie oferował w kolejnej 
rundzie jest mniejszy ni ż
wolumen wynikaj ący z krzywej 
zapotrzebowania na moc to 
aukcja ko ńczy si ę

� Ustalana jest jedna cena 
zamkni ęcia aukcji, taka sama 
dla wszystkich CJRM, która 
pozostały w aukcji (wygrały 
aukcj ę)

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM

CeCe
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Przebieg aukcji – oferty wyj ścia w ostatniej rundzie

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Każda informacja 
o opuszczeniu aukcji wymaga 
określenia ceny wyj ścia. 
Cena wyj ścia stanowi 
minimaln ą cenę, za któr ą CJRM 
zobowi ązuje si ę realizowa ć
Obowi ązek Mocowy

� Cena wyj ścia nie mo że być
wyższa od ceny wywoławczej 
obowi ązującej w danej rundzie 
i musi by ć wyższa od ceny 
wywoławczej obowi ązującej 
w kolejnej rundzie

� Dodatkowo w przypadku, gdy 
CJRM jest cenobiorc ą, cena 
wyj ścia nie mo że być wyższa 
od poziomu maksymalnej ceny 
ofertowej dla cenobiorcy

Cena 
wywoławcza 

ostatniej rundy

Cena 
wywoławcza 

kolejnej rundy

CeCe

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Sposób wyznaczenia ceny zamkni ęcia aukcji 

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

� Oferty wyj ścia na krzywej 
poda ży są układane w kolejno ści 
niemalej ących cen wyj ścia

� Algorytm korzy ści netto 
porównuje koszt zakupu 
dodatkowej mocy 
(oferty przecinaj ącej krzyw ą) 
oraz ewentualny wzrost kosztu 
zakupu spowodowany wzrostem 
ceny rozliczeniowej (ró żowe 
pole na rysunku) z warto ścią
dodatkowej mocy wynikaj ącej 
z krzywej zapotrzebowania na 
moc (zakreskowane na zielono 
pole na rysunku). Jeżeli 
dodatkowy koszt jest mniejszy 
od wartości dodatkowej mocy, 
to zakup dodatkowej mocy 
uznaje się za korzystny 

Cena 
wywoławcza 

ostatniej rundy

Cena 
wywoławcza 

kolejnej rundy

Wartość
dodatkowej 

mocy 

Dodatkowy 
koszt

Cena 
zamkni ęcia 

aukcji
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Sposób wyznaczania ceny zamkni ęcia aukcji 

Cena [PLN/MW-rok]

Moc

PZMPZM · (1-X%) PZM · (1+Y%)

A x CeWe

Cena 
wywoławcza 

ostatniej rundy

Cena 
wywoławcza 

kolejnej rundy

Cena 
zamkni ęcia 

aukcji

Wartość
dodatkowej 

mocy 

Dodatkowy 
koszt
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Zmiana statusu i typu jednostki podczas aukcji

� W dowolnej rundzie Nowa lub Modernizowana CJRM, któ ra w poprzedniej 
rundzie oferowała kontrakt wieloletni mo że skróci ć długo ść Umowy Mocowej 
do 1 roku. Podaje wtedy cen ę zmiany długo ści Umowy Mocowej, która 
umo żliwia okre ślenie czy jednostka zawrze kontrakt roczny, je śli aukcja 
w danej rundzie zako ńczyłaby si ę

� Cena zmiany długo ści kontraktu nie mo że być wyższa od ceny wywoławczej 
obowi ązującej w danej rundzie i musi by ć wyższa od ceny wywoławczej 
obowi ązującej w kolejnej rundzie. Podczas kolejnych aukcji głó wnych CJRM 
będzie traktowana jako Istniej ąca CJRM mog ąca zawiera ć wył ącznie kontrakty 
roczne oraz straci status cenotwórcy

� Modernizowana CJRM mo że podj ąć decyzj ę o rezygnacji z modernizacji, 
np. gdy cena wywoławcza w kolejnej rundzie b ędzie zbyt niska. Podaje wtedy 
cenę zmiany analogicznie jak w punkcie wy żej 

� Rezygnacja z modernizacji skraca długo ść kontraktu do 1 roku. CJRM 
w wyniku rezygnacji z modernizacji staje si ę cenobiorc ą, tj. podana cena 
zmiany długo ści kontraktu nie mo że być większa od poziomu maksymalnej 
ceny ofertowej dla cenobiorcy

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Aukcja dodatkowa

�� W ramach aukcji dodatkowej odbywajW ramach aukcji dodatkowej odbywaj ąą sisięę rróównolegwnoleg łłe procesy aukcyjne e procesy aukcyjne 
prowadzone dla kaprowadzone dla ka żżdego Kwartadego Kwarta łłu Dostawu Dostaw

�� KaKażżdy proces aukcyjny w ramach aukcji dodatkowej odbyw a sidy proces aukcyjny w ramach aukcji dodatkowej odbyw a sięę na tych na tych 
samych zasadach, co aukcja gsamych zasadach, co aukcja g łłóówna, zwna, z ttąą rróóżżnicnic ąą, , żże:e:

o Dla danego procesu aukcyjnego dla wszystkich CJRM okresem dostaw jest jeden Kwartał
Dostaw

o Przed rozpoczęciem aukcji CJRM może określić dowolny oferowany wolumen, który nie 
może być większy od iloczynu certyfikowanej mocy osiągalnej netto (mocy osiągalnej 
w przypadku DSR) i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności określonego dla każdego 
kwartału

o Oferowany wolumen nie obejmuje mocy zakontraktowanej w ramach wcześniejszych aukcji

�� UdziaUdzia łł w aukcji dodatkowej jest dobrowolny. CJRM mow aukcji dodatkowej jest dobrowolny. CJRM mo żże wzie wziąćąć udziaudzia łł
w aukcji dodatkowej dla jednego lub kilku Kwartaw aukcji dodatkowej dla jednego lub kilku Kwarta łłóów Dostaww Dostaw

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM



Projekt rynku mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych2016-07-04 49

Rejestr Rynku Mocy

� Elektroniczna platforma gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych 
handlowych i rozliczeniowych na rynku mocy

� Prowadzona przez OSP

� Jawna dla uczestników rynku mocy z ograniczeniami n iezbędnymi dla ochrony 
bezpiecze ństwa informacji niejawnych

� Obowi ązujące przepisy rynku mocy

� Terminy, warunki oraz wyniki procesów certyfikacji

� Certyfikaty przyznane CJRM

� Dane Dostawców Mocy

� Terminy aukcji mocy

� Wyniki zako ńczonych aukcji

� Ogłoszone okresy zagro żenia i wykonania Obowi ązków Mocowych

� Wynagrodzenie za realizacj ę Obowi ązku Mocowego, kary za niewykonanie Obowi ązku 
Mocowego oraz premie za wykonanie Obowi ązku Mocowego ponad wymagany poziom

� Obowi ązujące Umowy Mocowe

� Zgłoszenia obrotu wtórnego i realokacji wolumenu
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Umowy Mocowe

� Oświadczenia składane w toku aukcji oraz w ramach pro cesów rynku wtórnego 
opatrywane s ą podpisem elektronicznym b ędącym podstaw ą do zawarcia 
Umowy Mocowej

� Umow ę Mocow ą zawiera si ę w postaci elektronicznej

� Zawarcie Umowy Mocowej nast ępuje w wyniku:

o Aukcji głównej lub aukcji dodatkowej po ogłoszeniu ostatecznych wyników aukcji

o Transakcji w ramach obrotu wtórnego jeżeli wcześniej nabywca Obowiązku Mocowego nie 
był stroną Umowy Mocowej

� Umow ę Mocow ą zawiera si ę z chwil ą zapisania w rejestrze rynku mocy, 
po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji albo  wyra żeniu przez OSP 
zgody na transakcj ę na rynku wtórnym

� OSP opracowuje i publikuje standard Umowy Mocowej
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Rynek wtórny

�� Rynek wtRynek wt óórny ogranicza ryzyko braku morny ogranicza ryzyko braku mo żżliwoliwo śści wywici wywi ąązania sizania si ęę z Obowiz Obowi ąązku zku 
Mocowego przez DostawcMocowego przez Dostawc ęę MocyMocy

� Dostawcy Mocy chc ący przenie ść między sob ą Obowi ązki Mocowe informuj ą
o tym OSP, wskazuj ąc przenoszony wolumen mocy oraz okres, którego doty czy 
przeniesienie

� OSP sprawdza poprawno ść informacji, dopuszczalno ść transakcji i publikuje 
w Rejestrze Rynku Mocy odpowiednie informacje wraz ze zmienion ą treścią
odpowiednich Umów Mocowych

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1

Aukcja g łówna

Obrót wtórny

Aukcja dodatkowa

Relokacja wolumenu

Inne formy obrotu nieregulowane przepisami rynku mo cy 
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Obrót wtórny

�� Kontrakty fizyczne pomiKontrakty fizyczne pomi ęędzy CJRMdzy CJRM

�� Handel exHandel ex --ante ante –– obrót Obowi ązkami Mocowymi odbywa si ę od momentu 
zakończenia Aukcji Dodatkowej na dany Rok Dostaw do zako ńczenia Roku 
Dostaw, przedmiotem obrotu mo że być wył ącznie pozostała cze ść Roku 
Dostaw licz ąc od momentu transakcji

� Obowi ązek Mocowy mo żna przenie ść w cało ści lub w cz ęści, zarówno 
w zakresie wielko ści wolumenu mocy, którego Obowi ązek Mocowy dotyczy, 
jak równie ż w zakresie czasu obowi ązywania

� W przypadku przeniesienia Obowi ązku Mocowego na Niepotwierdzon ą CJRM 
DSR, przeniesienie to musi zosta ć poprzedzone uzyskaniem Certyfikatu Testu 
DSR

� Przedmiotem transakcji nie mo że być przeniesienie Obowi ązku Mocowego 
z Nowej JRM dla pierwszego Roku Dostaw

�� Minimalny wolumen to 0,001 MWMinimalny wolumen to 0,001 MW

�� Komunikacja z OSP jest prowadzona poprzez Rejestr R ynku MocyKomunikacja z OSP jest prowadzona poprzez Rejestr R ynku Mocy

�� OSP rozwiOSP rozwi ąązuje/aneksuje starzuje/aneksuje star ąą umowumow ąą i zawiera nowi zawiera now ąą w momencie w momencie 
opublikowania wpisopublikowania wpis óów w Rejestrze Rynku Mocyw w Rejestrze Rynku Mocy

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Realokacja wolumenu

�� Polega na sprzedaPolega na sprzeda żży i zakupie wolumenu Wykonania Skorygowanego y i zakupie wolumenu Wykonania Skorygowanego 
ObowiObowi ąązku Mocowego (WSOM)zku Mocowego (WSOM)

�� Handel WSOM Handel WSOM –– z wykorzystaniem funkcjonalnoz wykorzystaniem funkcjonalno śści Rejestru Rynku Mocyci Rejestru Rynku Mocy

�� Dostawca Mocy, ktDostawca Mocy, kt óórego CJRM zrealizowarego CJRM zrealizowa łła WSOM z nadwya WSOM z nadwy żżkkąą, mo, możże e 
sprzedasprzeda ćć ttęę nadwynadwy żżkkęę innemu Dostawcy Mocy, pod warunkiem, ze nadwyinnemu Dostawcy Mocy, pod warunkiem, ze nadwy żżka ka 
WSOM nie wynika z Uzasadnionej KorektyWSOM nie wynika z Uzasadnionej Korekty

�� Hendel exHendel ex --post  post  –– w ciw ci ąągu 10 dni roboczych od opublikowania w Rejestrze gu 10 dni roboczych od opublikowania w Rejestrze 
Rynku Mocy WSOM dla danego Okresu ZagroRynku Mocy WSOM dla danego Okresu Zagro żżeniaenia

�� Minimalny wolumen to 0,001 MWMinimalny wolumen to 0,001 MW

�� Komunikacja z OSP jest prowadzona poprzez Rejestr R ynku MocyKomunikacja z OSP jest prowadzona poprzez Rejestr R ynku Mocy

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Zabezpieczenia i monitoring – Nowe CJRM

Pierwszy 
Rok Dostawy

Aukcja g łówna

Zawarcie Umowy 
Mocowej

Okno certyfikacji

Kolejne 
Lata Dostawy

Uzyskanie 
certyfikatu 

warunkowego

Termin 
przed łożenia 

zabezpieczenia

[PLN/kW]

max. 5 dni rob.

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Zabezpieczenia i monitoring – Nowe CJRM

� Finansowy Kamie ń Milowy:

o co najmniej 10% poniesionych nakładów finansowych w odniesieniu do nakładów planowanych, 

o umowy inwestycyjne na co najmniej 20% planowanych nakładów inwestycyjnych

Pierwszy 
Rok Dostawy

Aukcja g łówna

Zawarcie Umowy 
Mocowej

Okno certyfikacji

Termin osi ągni ęcia 
finansowego kamienia 

milowego (FKM)

Kolejne 
Lata Dostawy

Uzyskanie 
certyfikatu 

warunkowego

Termin 
przed łożenia 

zabezpieczenia

[PLN/kW]

max. 5 dni rob. max. 12 miesi ęcy

Osiągni ęcie FKM –
zwolnienie zabezpieczenia

Nieosi ągni ęcie FKM –
rozwi ązanie Umowy Mocowej 
i zatrzymanie zabezpieczenia

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Zabezpieczenia i monitoring – Nowe CJRM

� Finansowy Kamie ń Milowy:

o Co najmniej 10% poniesionych nakładów finansowych w odniesieniu do nakładów planowanych, 

o Umowy inwestycyjne na co najmniej 20% planowanych nakładów inwestycyjnych

� Operacyjny Kamie ń Milowy:

o JRM ma zdolność dostarczania do KSE mocy na poziomie co najmniej 95% Obowiązku Mocowego

o Zrealizowała zakres rzeczowy i deklarowany poziom nakładów inwestycyjnych

Pierwszy 
Rok Dostawy

Aukcja g łówna

Zawarcie Umowy 
Mocowej

Okno certyfikacji

Termin osi ągni ęcia 
finansowego kamienia 

milowego (FKM)

Kolejne 
Lata Dostawy

Uzyskanie 
certyfikatu 

warunkowego

Termin 
przed łożenia 

zabezpieczenia

[PLN/kW]

max. 5 dni rob. max. 12 miesi ęcy

Termin osi ągni ęcia 
operacyjnego kamienia 

milowego (OKM)

Osiągni ęcie FKM –
zwolnienie zabezpieczenia

Nieosi ągni ęcie FKM –
rozwi ązanie Umowy Mocowej 
i zatrzymanie zabezpieczenia

Nieosi ągni ęcie 
OKM – brak 

przychodów + 
kara

Nieosi ągni ęcie 
OKM – rozwi ązanie 
Umowy Mocowej

Raportowanie do OSP / Plan naprawczy

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Zabezpieczenia i monitoring
– Modernizowane CJRM

�� Zasady monitorowania analogiczne jak dla Nowej JRMZasady monitorowania analogiczne jak dla Nowej JRM

�� JeJeżżeli Modernizowana CJRM nie osieli Modernizowana CJRM nie osi ąągnie Finansowego lub Operacyjnego gnie Finansowego lub Operacyjnego 
Kamienia Milowego (OKM lub FKM) we wskazanym termin ie, to czas tKamienia Milowego (OKM lub FKM) we wskazanym termin ie, to czas t rwania jej rwania jej 
ObowiObowi ąązku Mocowego zostaje skrzku Mocowego zostaje skr óócony do 1 roku, bez zmiany wielkocony do 1 roku, bez zmiany wielko śści jej ci jej 
ObowiObowi ąązku Mocowegozku Mocowego

�� Dodatkowo, taka CJRM nie moDodatkowo, taka CJRM nie mo żże uczestniczye uczestniczy ćć jako Modernizowana CJRM jako Modernizowana CJRM 
ww aukcjach odbywajaukcjach odbywaj ąących sicych si ęę w dww dw óóch kolejnych latach, liczonych od daty ch kolejnych latach, liczonych od daty 
okreokre śślenia braku realizacji FKM lub OKMlenia braku realizacji FKM lub OKM

�� Modernizowana lub Nowa CJRM, ktModernizowana lub Nowa CJRM, kt óóra zawarra zawar łła Umowa Umow ęę MocowMocow ąą na aukcji na aukcji 
ggłłóównej, musi awnej, musi a żż do momentu osido momentu osi ąągnigni ęęcia OKM, nie rzadziej nicia OKM, nie rzadziej ni żż raz na praz na p óółł
roku, przekazywaroku, przekazywa ćć OSP raport przedstawiajOSP raport przedstawiaj ąący aktualny stan inwestycji cy aktualny stan inwestycji 
ii harmonogram dalszych pracharmonogram dalszych prac

�� JeJeżżeli OSP uzna, eli OSP uzna, żże osie osi ąągnigni ęęcie kamieni milowych przez CJRM we wskazanych cie kamieni milowych przez CJRM we wskazanych 
terminach jest zagroterminach jest zagro żżone, to moone, to mo żże zae zażążądadaćć od CJRM dostarczenia planu od CJRM dostarczenia planu 
naprawczego w terminie 60 dni kalendarzowych. Brak dostarczenia naprawczego w terminie 60 dni kalendarzowych. Brak dostarczenia planu planu 
naprawczego monaprawczego mo żże skutkowae skutkowa ćć rozwirozwi ąązaniem Umowy Mocowejzaniem Umowy Mocowej

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Zabezpieczenia i monitoring 
– niepotwierdzone JRM DSR

� Certyfikat Testu DSR:

o Potwierdzenie wykonania Testu DSR

o Konfiguracja fizycznych punktów pomiarowych JRM DSR

o Moc osiągalna netto JRM DSR

o Wydawany jest w formie stosownego wpisu w Rejestrze Rynku Mocy

Rok Dostawy

Aukcja

Zawarcie Umowy 
Mocowej

Okno certyfikacji

Uzyskanie 
certyfikatu 

warunkowego

Termin 
przed łożenia 

zabezpieczenia

[PLN/kW]

max. 5 dni rob. min. 1 miesi ąc

Termin otrzymania 
Certyfikatu Testu DSR

Wykonanie Testu DSR i otrzymanie Certyfikatu 
Testu DSR – zwolnienie zabezpieczenia 

Brak Certyfikatu Testu DSR –
rozwi ązanie Umowy Mocowej 
i zatrzymanie zabezpieczenia

Oznaczenia:
JRM – Jednostka Rynku Mocy
CJRM – Certyfikowana JRM
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Okres zagro żenia (1) 

� Okresem Zagro żenia jest godzina, w której planowana rezerwa mocy 
dyspozycyjnej dost ępnej dla OSP ponad zapotrzebowanie w KSE w procesac h 
planowania dobowego pracy KSE jest mniejsza ni ż wymagany poziom rezerwy 
mocy dost ępnej dla OSP

� Okresem Zagro żenia mo że być dowolna godzina szczytu zapotrzebowania 
obejmuj ącego okres od godziny 7:00 do godziny 22:00 dni rob oczych

� Nie istniej ą żadne ograniczenia co do ilo ści i długo ści przerw pomi ędzy 
następującymi po sobie Okresami Zagro żenia

� Okres Zagro żenia musi by ć poprzedzony:

o Ostrzeżeniem w trybie Normalnym ogłoszonym przez OSP z wyprzedzeniem co najmniej 
8 godzin lub

o Ostrzeżeniem w trybie Nagłym ogłoszonym przez OSP z wyprzedzeniem co najmniej 
4 godzin

� Ostrzeżenie w trybie Nagłym może zwolnić niektóre CJRM z Obowiązku Mocowego 
z powodu ograniczeń technicznych (czas rozruchu), pod warunkiem, że informacja 
w tym zakresie została przekazana w procesie certyfikacji

� Okresem Sprawdzenia Wykonania Obowi ązku Mocowego (OSWOM) w Okresie 
Zagro żenia jest Podstawowy Okres Handlowy na Rynku Bilans ującym
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Okres zagro żenia (2) 

Pon Wt Śr Czw Pt So Nie

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

24 - 25

Godziny, które mog ą być okresami zagro żenia 

� Ostrzeżenia są wydawane w ramach 
procesu planowania koordynacyjnego 
dobowego

Przykład obok:

� O godzinie 0:30, w nocy z Czw. na Pt, 
w ramach procesu bieżącego planowania 
koordynacyjnego (BPKD), OSP 
identyfikuje, że planowany poziom 
rezerwy mocy dyspozycyjnej w godzinach 
8:00-9:00 i 10:00-11:00 jest niższy od 
wymaganego:

− Godzina 8:00-9:00 będzie Okresem 
Zagrożenia jeśli do godziny 4:00 
zostanie ogłoszone ostrzeżenie 
w trybie nagłym

− Godzina 10:00-11:00 będzie 
Okresem Zagrożenia jeśli do godziny 
2:00 zostanie ogłoszone ostrzeżenie 
w trybie normalnym lub do godziny 
6:00 zostanie ogłoszone ostrzeżenie 
w trybie nagłym

Normalne dla 10-11

Nagłe dla 8-9

Nagłe dla 10-11
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Skorygowany Obowi ązek Mocowy – SOM 

� SOM jest przedmiotem rozlicze ń na rynku mocy

� SOM „pod ąża za zapotrzebowaniem w KSE”, wynika ze stosunku za potrzebowania 
na moc netto KSE, z uwzgl ędnieniem strat przesyłowych, w danym OSWOM do 
sumarycznego Obowi ązku Mocowego wszystkich CJRM obj ętych Umowami 
Mocowmi

� SOM jest wyznaczany dla poszczególnych OSWOM składa jących si ę na dany Okres 
Zagro żenia

Oznaczenia:
CJRM – Certyfikowana JRM
OSWOM – Okres Sprawdzania 
Wykonania Obowiązku Mocowego
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Skorygowany Obowi ązek Mocowy – SOM 

� SOM jest przedmiotem rozlicze ń na rynku mocy

� SOM „pod ąża za zapotrzebowaniem w KSE”, wynika ze stosunku za potrzebowania 
na moc netto KSE, z uwzgl ędnieniem strat przesyłowych, w danym OSWOM do 
sumarycznego Obowi ązku Mocowego wszystkich CJRM obj ętych Umowami 
Mocowmi

� SOM jest wyznaczany dla poszczególnych OSWOM składa jących si ę na dany Okres 
Zagro żenia

Skorygowany 
Obowiązek 

Mocowy danej 
CJRM

Oznaczenia:
CJRM – Certyfikowana JRM
OSWOM – Okres Sprawdzania 
Wykonania Obowiązku Mocowego
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Skorygowany Obowi ązek Mocowy – SOM 

� SOM jest przedmiotem rozlicze ń na rynku mocy

� SOM „pod ąża za zapotrzebowaniem w KSE”, wynika ze stosunku za potrzebowania 
na moc netto KSE, z uwzgl ędnieniem strat przesyłowych, w danym OSWOM do 
sumarycznego Obowi ązku Mocowego wszystkich CJRM obj ętych Umowami 
Mocowmi

� SOM jest wyznaczany dla poszczególnych OSWOM składa jących si ę na dany Okres 
Zagro żenia

Skorygowany 
Obowiązek 

Mocowy danej 
CJRM

Obowiązek 
Mocowy danej 

CJRM

Oznaczenia:
CJRM – Certyfikowana JRM
OSWOM – Okres Sprawdzania 
Wykonania Obowiązku Mocowego
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Skorygowany Obowi ązek Mocowy – SOM 

� SOM jest przedmiotem rozlicze ń na rynku mocy

� SOM „pod ąża za zapotrzebowaniem w KSE”, wynika ze stosunku za potrzebowania 
na moc netto KSE, z uwzgl ędnieniem strat przesyłowych, w danym OSWOM do 
sumarycznego Obowi ązku Mocowego wszystkich CJRM obj ętych Umowami 
Mocowmi

� SOM jest wyznaczany dla poszczególnych OSWOM składa jących si ę na dany Okres 
Zagro żenia

Zapotrzebowanie na moc netto w KSE w danym OSWOM, pomniejszone 
o produkcję energii elektrycznej w źródłach wytwórczych nie 

uczestniczących w rynku mocy

Sumaryczny Obowiązek Mocowy wszystkich CJRM objętych 
Umowami Mocowymi pomniejszony o uzgodnione z OSP 

Uzasadnione Korekty

Obowiązek 
Mocowy danej 

CJRM

Skorygowany 
Obowiązek 

Mocowy danej 
CJRM

Oznaczenia:
CJRM – Certyfikowana JRM
OSWOM – Okres Sprawdzania 
Wykonania Obowiązku Mocowego
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Wykonanie Skorygowanego Obowi ązku Mocowego – WSOM 

Wytwórca DSR

JWCD nJWCD Aktywny na Rynku 
Bilansuj ącym

Pozostały

Moc dyspozycyjna 
dostępna dla OSP 
w ramach procesów 
rynku bilansującego 
powiększona 
o Uzasadnione Korekty

Fizyczną produkcja 
energii elektrycznej netto 
powiększoną
o Uzasadnione Korekty

Moc zgłoszona
w ramach Oferty 
Redukcji, powiększona 
o Uzasadnione Korekty

Wolumen redukcji, 
powiększony 
o Uzasadnione Korekty

WSOM poprzez moc dyspozycyjną dla OSP może 
dotyczyć również innych jednostek niż JWCD, 
pod warunkiem, że uczestniczą aktywnie 
w bilansowaniu zasobów KSE

Dwie możliwe metody 
wyznaczania wartości 
bazowej mocy:
� Metoda 

deklarowanego 
poboru mocy

�Metoda profilu 
średniego z korektą

Podstawą do rozliczeń wykonania zobowiązań na rynku mocy są dane pomiarowo-rozliczeniowe 
dostarczane przez OSP i OSD właściwych dla poszczególnych CJRM
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Uzasadnione Korekty

� Niedyspozycyjno ść w wyniku uzgodnionego z OSP planowanego postoju 
remontowego (JWCD oraz JWCK)

� Brak mo żliwo ści wyprowadzenia mocy w wyniku ogranicze ń systemowych 
KSE, wynikaj ąca z dyspozycji ruchowych OSP/OSD

� W przypadku Ostrze żenia w trybie Nagłym, niedyspozycyjno ść lub cz ęściowa 
niedyspozycyjno ść wynikaj ąca z charakterystyki rozruchu, dotyczy 
maksymalnie pierwszych 4 godzin Okresu Zagro żenia (ograniczenia z tytułu 
rozruchów s ą akceptowane przez OSP podczas procesu certyfikacji)

� CJRM ponosz ą ryzyko:

o Awarii

o Ograniczeń elektrownianych w rozumieniu IRiESP, w szczególności:

� Braku odpowiedniego zapotrzebowania na ciepło w przypadku elektrociepłowni

� Braku odpowiedniego zapasu paliwa

� Przyczyn technologicznych 

o Siły wyższej

Oznaczenia:
JWCD – Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana
JWCK – Jednostka Wytwórcza Centralnie Koordynowana
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Rozliczenia na rynku mocy

� Podstaw ą do rozlicze ń jest ró żnica mi ędzy WSOM a SOM

� Jeśli WSOM < SOM, po uwzgl ędnieniu Realokacji Wolumenu WSOM, wtedy dana CJRM 
zobowi ązana jest zapłaci ć karę równ ą iloczynowi ró żnicy (SOM - WSOM) oraz jednostkowej 
warto ści kary

� Całkowita roczna wysoko ść kar dla danej CJRM nie mo że przekroczy ć krotno ści iloczynu 
certyfikowanej mocy oraz warto ści A · CeWe obowi ązującej na aukcji głównej

� Jeśli WSOM > SOM, wtedy dana CJRM otrzymuje premi ę wynikaj ącą z redystrybucji 
środków z kar płaconych przez CJRM, których WSOM < S OM i mo że dotyczy ć tylko 
Okresu Zagro żenia, w którym s ą płacone kary

� Wartość premii jest kalkulowana proporcjonalnie do udziału CJRM w pokryciu wolumenu 
mocy brakuj ącego do pełnego wykonania wszystkich SOM

� Okresem Rozliczeniowym Rynku Mocy jest miesi ąc kalendarzowy. Nale żności od OSP 
do JRM i od JRM do OSP s ą płatne do 22 dnia nast ępnego miesi ąca kalendarzowego

� Rozliczenia premii z tytułu dostarczenia mocy ponad  SOM w Okresie Zagro żenia są
prowadzone w trybie rocznym

� Rozliczenia prowadzone s ą przez OSP, który mo że powierzy ć odr ębnemu podmiotowi, 
w drodze umowy, funkcj ę zarządcy rozlicze ń rynku mocy (kalkulacja przepływów 
finansowych oraz przygotowywanie danych na potrzeby  dyspozycji finansowych 
oraz dokumentów finansowo-ksi ęgowych)

� Wypłacalno ść OSP wobec CJRM jest gwarantowana przez Skarb Pa ństwa

Oznaczenia:
SOM – Skorygowany Obowiązek Mocowy
WSOM – Wykonanie Skorygowanego Obowiązku Mocowego
OSWOM – Okres Sprawdzania Wykonania Obowiązku Mocowego
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Kary za niewykonanie

Kary dynamiczne – wartość
jednostkowe wyznaczana ex post 
w oparciu o kalkulację iloczyn VoLL 
i LOLP podczas OSWOM 
składających się na okres zagrożenia

lub

Kary statyczne – bazujące na 
iloczynie VoLL i uśrednionej wartości 
LOLP kalkulowanej na podstawie 
danych historycznych

Przykładowe krzywe LOLP (w funkcji rezerwy mocy) 
w KSE dla kilku okresów historycznych Dwa mo żliwe podej ścia

1

2

Oznaczenia:
LOLP – ang. Loss Of Load Probability 
VoLL – ang. Value of Lost Load
OSWOM – Okres Sprawdzania Wykonania Obowiązku Mocowego
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Demonstracja zdolno ści wykonania obowi ązku mocowego 

Rodzaj CJRM Zakres

CJRM Wytwórcza oraz CJRM DSR 
uczestnicząca aktywnie w rynku 
bilansującym, posiadające Umowę
Mocową na Rok Dostaw

Musi, po zakończonym Roku Dostaw, wskazać ex post 
4 godziny, każda w innym kwartale, w których wykonała 
Obowiązek Mocowy. Wskazane godziny mogą dotyczyć
wyłącznie godzin z okresu od 7:00 do 22:00 dni roboczych

CJRM Wytwórcza oraz CJRM DSR 
uczestnicząca aktywnie w rynku 
bilansującym, posiadające Umowę
Mocową na Kwartał Dostaw

Musi, po zakończonym Kwartale Dostaw, wskazać ex post 
1 godzinę, w której wykonała Obowiązek Mocowy. Wskazana 
godzina może dotyczyć wyłącznie godziny z okresu od 7:00 do 
22:00 dni roboczych

CJRM DSR nieuczestniczące 
aktywnie w rynku bilansującym 

Demonstruje wykonanie Obowiązku Mocowego poprzez 
odpowiedź na wezwanie OSP do redukcji zapotrzebowania na 
moc. OSP może wydać takie polecenie nie częściej niż raz na 
kwartał (dla jednej godziny)



Projekt rynku mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych2016-07-04 70

Demonstracja zdolno ści wykonania obowi ązku mocowego 

� Jeśli CJRM W lub CJRM DSR aktywnie uczestnicz ąca w rynku bilansuj ącym 
nie wska że wymaganej liczby godzin musi zwróci ć wszystkie przychody 
z Rynku Mocy, jakie otrzymała w danym Kwartale Dosta w

� CJRM DSR, nieuczestnicz ąca aktywnie w rynku bilansuj ącym, która nie jest 
w stanie zademonstrowa ć wykonania Obowi ązku Mocowego na wezwanie 
OSP, nie otrzymuje płatno ści za moc przez okre śloną ilość dni 
kalendarzowych

� Niezależnie od powy ższych zasad demonstracji zdolno ści wykonania 
Obowi ązku Mocowego, OSP mo że dla wybranych JRM ogłosi ć testowy Okres 
Zagro żenia z poleceniem wykonania pełnego Obowi ązku Mocowego
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Alokacja kosztów rynku mocy

Planowane koszty rynku mocy 

Gospodarstwa domowe 
bez godzinowego 
pomiaru zu życia 

Pozostali 
odbiorcy

Ryczałtowa stawka mocowa za punkt 
pomiarowy

Stawka mocowa za MWh energii zu żywanej 
w godzinach szczytowych

Gospodarstwa domowe 
z godzinowym 

pomiarem zu życia 

Odbiorcy 
energochłonni

Klucz alokacji kosztów na grupy odbiorców 
ME
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Alokacja kosztów rynku mocy

Planowane koszty rynku mocy 

Gospodarstwa domowe 
bez godzinowego 
pomiaru zu życia 

Pozostali 
odbiorcy

Ryczałtowa stawka mocowa za punkt 
pomiarowy

Stawka mocowa za MWh energii zu żywanej 
w godzinach szczytowych

Gospodarstwa domowe 
z godzinowym 

pomiarem zu życia 

Odbiorcy 
energochłonni

Klucz alokacji kosztów na grupy odbiorców 
ME

Klucz alokacji kosztów na poszczególne grupy 
gospodarstw domowych

Przykładowe przedziały:
�poniżej 1000 kWh;
�od 1000 kWh do 4000 kWh; 
� powyżej 4000 kWh

ME
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Alokacja kosztów rynku mocy

Planowane koszty rynku mocy 

Gospodarstwa domowe 
bez godzinowego 
pomiaru zu życia 

Pozostali 
odbiorcy

Ryczałtowa stawka mocowa za punkt 
pomiarowy

Stawka mocowa za MWh energii zu żywanej 
w godzinach szczytowych

Gospodarstwa domowe 
z godzinowym 

pomiarem zu życia 

Odbiorcy 
energochłonni

Klucz alokacji kosztów na grupy odbiorców 
ME

Klucz alokacji kosztów na poszczególne grupy 
gospodarstw domowych

Przykładowe przedziały:
�poniżej 1000 kWh;
�od 1000 kWh do 4000 kWh; 
� powyżej 4000 kWh

ME

Wybór godzin szczytowych

� Określanie godzin ex-ante przez OSP 
zatwierdzane przez  Prezesa URE, na 
podstawie danych historycznych lub

� Godziny określane ex-post – na podstawie 
zapotrzebowania na moc w KSE za dany okres 

URE
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Alokacja kosztów rynku mocy

� Koszty rynku mocy pokrywaj ą odbiorcy ko ńcowi, 
płacąc stawki opłaty mocowej stanowi ące część
taryfy za dostarczanie (lub przesyłanie) energii 
elektrycznej

� Stawki opłaty mocowej oraz zasady wyboru godzin 
szczytowych na dany Rok Dostaw, s ą ogłaszane 
przez Prezesa URE do dnia 30 czerwca 
poprzedniego roku

� Płatnikami opłaty mocowej s ą OSD, którzy 
gromadz ą środki z opłaty mocowej na 
wyodr ębnionych rachunkach

� OSP uwzgl ędnia stawki opłaty mocowej w taryfie 
(dla płatników i odbiorców przył ączonych do sieci 
przesyłowej)

� Płatnicy przekazuj ą do OSP informacje potrzebne 
do kalkulacji opłaty mocowej oraz rozliczaj ą się
z opłaty mocowej w ramach procesu rozlicze ń za 
usługi przesyłowe

� Zgromadzone środki przekazywane s ą w cyklu 
miesi ęcznym przez OSD do OSP i s ą gromadzone 
przez OSP na wyodr ębnionym rachunku

� OSP egzekwuje naliczone środki od płatników 
w pełnej wysoko ści, niezale żnie od kwot 
zgromadzonych na wyodr ębnionych rachunkach

OSP

OSD

CJRM

Odbiorcy

Taryfa, 
godziny 

szczytow
e 

URE



Informacje o procesie konsultacji
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Proces konsultacji rozwi ązań funkcjonalnych projektu rynku mocy

Dzień

lipiec 2016 sierpie ń 2017

Konferencja otwierająca

Okres zgłaszania uwag

Raport z konsultacji

Miesi ąc

14 dni

Publikacja projektu 
rozwiązań funkcjonalnych 
rynku mocy

Rozwiązania 
funkcjonalne rynku mocy 
po korekcie

Adres e-mail na który nale ży zgłasza ć uwagi:

rynekmocy@me.gov.pl



Dziękujemy za uwag ę


