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Przyczyny wprowadzenia rynku mocy

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na energię i moc w kraju, przy jednoczesnym
wzrośnie produkcji w pogodo-zależnych źródłach energii (OZE). Pierwszeństwo
wprowadzania do sieci energii OZE ogranicza rzeczywisty czas pracy bloków
konwencjonalnych, będących w pełni sterowalnymi źródłami energii, a jednocześnie
wymusza konieczność utrzymywania bloków konwencjonalnych w pełnej gotowości do
podjęcia pracy w czasie braku generacji przez źródła OZE.
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Przyczyny wprowadzenia rynku mocy
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Przyczyny wprowadzenia rynku mocy
W Polsce po 2020 r. bez odpowiedniej interwencji państwa może dojść do deficytu
wymagalnego poziomu mocy w systemie elektroenergetycznym. O tym jak poważne
skutki dla funkcjonowania kraju wywołują przerwy w dostawie energii mogliśmy się
przekonać w sierpniu 2015 r., kiedy to dla zachowania bezpieczeństwa
funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne było
wprowadzenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju
(tzw. stopni zasilania).
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Przyczyny wprowadzenia rynku mocy

W latach 2015-2016 Komisji Europejska przeprowadziła badanie sektorowe
dotyczące mechanizmów mocowych stosowanych w 11 krajach UE. Z
opublikowanego 30 listopada 2016 r. raportu wynika, że:
•

wynagradzanie w różnej formie dostępności mocy wytwórczych jest
zasadą na rynkach europejskich,

•

W przebadanych 11 państwach członkowskich istnieje 28 mechanizmów
zapewniających zdolności wytwórcze,

•

w 88% odpowiedzi stwierdzono, że w ciągu ostatnich 5 lat nie było w ich
krajach problemów z niezawodnością dostaw, ale 69% z nich oczekuje, że
takie problemy mogą pojawić się w przyszłości, a to implikuje obawy o
bezpieczeństwo dostaw.

Rynek mocy został już wprowadzony w Wielkiej Brytanii, Francji i USA
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Prace nad wprowadzeniem rynku mocy w Polsce

W dniu 8 czerwca br.
Komitet Stały Rady
Ministrów
przyjął
projekt ustawy o
rynku
mocy
i
rekomendował
go
Radzie Ministrów

Q3 3016

Q4 2016

Q1 2017

W dniu 16 listopada
2016
r.
dokonano
prenotyfikacji
rynku
mocy
w
Komisji
Europejskiej.

Q2 2017

W dniu 16 maja br.
Komitet Ekonomiczny
Rady
Ministrów
przyjął
projekt
ustawy o rynku mocy

W dniu 6 lipca br.
projekt ustawy
wpłynął
do
Sejmu RP

Q3 2017

W dniu 30 czerwca br.
Rady Ministrów przyjęła
projekt ustawy o rynku
mocy
7

Główne elementy rynku mocy

Rynek mocy

Rynek Pierwotny

Aukcja główna

Aukcja dodatkowa

5 lata przed fizyczną
dostawą

rok przed fizyczną
dostawą

Rynek Wtórny

Obrót wtórny

Realokacja
wolumenu
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Główne elementy rynku mocy

Dostawcami mocy na rynku mocy mogą zostać:
• Elektrownie konwencjonalne,
• Elektrociepłownie,
• DSR,
• Magazyny energii,
• OZE (Jeżeli nie uczestniczą w dedykowanym systemie wsparcia).
Na rynku mocy dostawcy mocy będą mogli uzyskiwać umowy mocowe o
różnej długości, w zależności od rodzaju źródła:
• Nowe jednostki rynku mocy – umowa mocowa do 15 lat,
• Modernizowane jednostki rynku mocy – umowa mocowa do 5 lat,
• Istniejące jednostki rynku mocy, DSR – umowy roczne lub kwartalne,
• Zagraniczne jednostki rynku mocy – umowy roczne.
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Główne elementy rynku mocy

Dostawca mocy, która wygrał aukcje jest zobowiązano do:
• Pozostawania w gotowości do dostarczania energii elektrycznej w całym okresie
dostaw (np. rok lub kwartał),
• Dostarczania mocy w Okresie Zagrożenia (ogłaszanym przez OSP),
• Niezależnie od wystąpienia Okresu Zagrożenia w każdym kwartale dostaw, ma
obowiązek przedstawienia godziny demonstrującej możliwość wykonania
obowiązku mocowego. W przypadku braku demonstracji traci wynagrodzenie za
cały kwartał,
• Podlega testowym okresom zagrożenia na wezwanie operatora w dowolnym
czasie (nie częściej, niż raz na kwartał). W przypadku negatywnego wyniku testu
dostawca mocy każdorazowo uiszcza karę.
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Schemat przepływów finansowych i role podmiotów

11

Coroczne procesy na rynku mocy
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Rozmowy z KE

Prenotyfikacja
W listopadzie 2016 r. UOKIK dokonał zgłoszenia KE projektu rozwiązań
funkcjonalnych rynku mocy jako instrumentu pomocowego w ramach
prenotyfikacji. ME odbyło szereg rozmów z KE zarówno na szczeblu technicznym
jak i na szczeblu politycznym.
Klauzula zawieszająca w projekcie ustawy
Do dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy
publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji
stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi
pomocy publicznej, umowa mocowa nie podlega wykonaniu (art. 99 projektu
ustawy).
Udział mocy z zagranicy
W aukcjach mocy będą mogli uczestniczyć dostawcy mocy z Niemiec, Szwecji,
Czech, Słowacji lub Litwy. Obecnie ustalane są z KE szczegółowe zasady takiego
uczestnictwa.
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Koszty rynku mocy

• Koszty rynku mocy dzielone są na
gospodarstwa
domowe
oraz
pozostałych odbiorców na podstawie
rocznego zużycia energii tych grup

Planowane koszty rynku mocy

• Koszty rynku mocy pokrywają
odbiorcy końcowi, płacąc stawki
opłaty mocowej stanowiące część
taryfy za dostarczanie lub przesyłanie
energii elektrycznej
• Prezes URE wyznaczana stawki opłaty
mocowej na podstawie algorytmu
znajdującego się w projekcie ustawy
oraz
kosztów
rynku
mocy
wynikających z aukcji

Gospodarstwa
domowe

Stała opłata w
zależności od
rocznego zużycia






poniżej 500 kWh;
od 500 kWh do 1200 kWh;
od 1200 kWh do 2800 kWh
powyżej 2800 kWh

Odbiorcy przemysłowi

Pozostałe
przedsiębiorstwa

Opłata w zależności od
zużycia w wybranych
godzinach szczytowych

Ulgi w zależności
od Współczynnika
Intensywności
Zużycia Energii

• Roczny koszt rynku mocy szacowany
jest zgodnie z zapisami w OSR na
4 mld zł netto
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Departament Energetyki

Dziękuję za uwagę
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