RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2013 r
ocena przemysłowych odbiorców
energii elektrycznej.

Henryk Kaliś
Jachranka 19 września 2013 r
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0
Data
2005-03-03
2005-05-05
2005-07-07
2005-09-08
2005-11-10
2006-01-12
2006-03-16
2006-05-18
2006-07-20
2006-09-21
2006-11-23
2007-01-25
2007-03-29
2007-05-31
2007-08-02
2007-10-04
2007-12-06
2008-02-07
2008-04-10
2008-06-12
2008-08-14
2008-10-16
2008-12-18
2009-02-19
2009-04-23
2009-06-25
2009-08-27
2009-10-29
2009-12-31
2010-03-04
2010-05-06
2010-07-08
2010-09-09
2010-11-11
2011-01-13
2011-03-17
2011-05-19
2011-07-21
2011-09-22
2011-11-24
2012-01-26
2012-03-29
2012-05-31
2012-08-02
2012-10-04
2012-12-06
2013-02-07
2013-04-11
2013-06-13

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ – zależność od cen CO2.

Cena En. El. (RDN-CO2) średnia [zł/MWh]

200

Cena En. El. RDN średnia [zł/MWh]

150
198,75

Cena CO2 średnia [zł/tonę]

143,86

116,98

54,89

144,81

57,21

W latach 2018-2012 koszt uprawnień do
emisji CO2 zapłacony przez odbiorców
końcowych w cenie En. El. wyniósł 30 mld zł.
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300
Cena En. El RDN [zł/MWh]

Cena CO2 [zł/tonę]

250
Cena En. El. RDN-CO2 [zł/MWh]

200,78

166,20
177,62

147,54
154,87

137,73

108,99

100
55,97

38,82
30,08
17,14

PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU – wyniki finansowe: I kwartał
2013/2012.
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
w tym ze sprzedaży odbiorcom końcowym
Koszty uzyskania przychodów
w tym koszty energii zakupionej
koszty zakupionych usług dystrybucyjnych
koszty umorzonych praw majątkowych
koszty działalności własnej
akcyza
Zysk/strata na sprzedaży
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik na działalności energetycznej

I kwartał: PO-SD
I kwartał: PO-Pozostałe
Dynamika
Dynamika
2012
2013
2012
2013
w mln zł in mln zł
%
w mln zł in mln zł
%
12 185,17 11 312,26
92,8 9 502,10 9 620,97
101,3
11 392,58 10 490,21
92,1
467,64
605,01
129,4
11 898,89 10 525,73
88,5 9 437,08 9 390,84
99,5
6 688,63
5 970,47
89,3 9 338,45 9 259,43
99,2
3 555,85
3 328,25
93,6
0,05
0,03
66,8
1 042,10
608,99
58,4
48,78
63,61
130,4
230,12
222,80
96,8
34,62
43,18
124,7
381,83
394,64
103,4
7,21
12,75
176,8
286,28
786,53
274,7
65,00
230,13
354,0
119,60
70,65
59,1
2,17
5,26
243,0
137,61
135,35
98,4
1,30
4,79
368,3
268,26
721,83
269,1
65,86
230,60
350,1
67,07
58,70
87,5
3,86
3,29
85,2
20,58
12,62
61,3
3,60
4,07
113,0
314,75
767,91
244,0
66,12
229,82
347,6
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I kwartał: PO-
Dynamika
2012
2013
w mln zł in mln zł
%
21 687,27 20 933,23
96,5
11 860,22 11 095,22
93,5
21 335,97 19 916,57
93,3
16 027,08 15 229,90
95,0
3 555,90
3 328,28
93,6
1 090,87
672,60
61,7
264,75
265,98
100,5
389,04
407,39
104,7
351,28
1 016,66
289,4
121,76
75,91
62,3
138,91
140,14
100,9
334,13
952,43
285,0
70,93
61,99
87,4
24,18
16,69
69,0
380,87
997,73
262,0

W 1 kwartale 2013 r zysk Przedsiębiorstw Obrotu
zwiększył się w stosunku do 1 kwartału 2012 r :
 dla PO SD 2,7 krotnie;
 dla PO pozostałych 3,5 krotnie.

KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ – w/g rodzajów działalności.
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źródło - ARE

Przedmiot prezentacji – 6 obszarów oczekiwanej
redukcji kosztów energii elektrycznej.

OBSZARY REDUKCJI KOSZTÓW
ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE.

ENERGII

ELEKTRYCZNEJ

DLA

5

PRODUCENTÓW

1. REKOMPENSATY FINANSOWE dla firm narażonych na „ucieczkę emisji” (carbon
leakage) z powodu rosnących kosztów produkcji w efekcie wzrostu KOSZTÓW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ wywołanego wprowadzeniem Europejskiego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS).
2. Redukcja kosztów wspierania rozwoju ENERGETYKI ODNAWIALNEJ oraz
SKOJARZONEJ PRODUKCJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (kolorowe certyfikaty).
3. Redukcja kosztów PODATKU AKCYZOWEGO od energii elektrycznej.
4. Redukcja kosztów PODATKU AKCYZOWEGO od gazu ziemnego.

5. Redukcja kosztów PRZESYŁU i DYSTRYBUCJI.
6. Wprowadzenie UCZCIWYCH zasad świadczenia przez PRZEMYSŁOWYCH
ODBIORCÓW energii elektrycznej USŁUG NA RZECZ KRAJOWEGO SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO (redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP).

SYSTEM REKOMPENSAT FINANSOWYCH dla firm narażonych
na carbon leakage – podstawy prawne w UE i w Polsce.
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1. UE - Dyrektywa PE i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r Art. 10a pkt. 6:
Państwa członkowskie mogą przyjąć środki finansowe na rzecz sektorów lub podsektorów, które uznaje się za narażone
na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych w ceny
energii, w celu kompensacji tych kosztów.

2. UE - KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.
Państwa członkowskie mogą przyznać pomoc państwa na rzecz sektorów lub podsektorów, które uznaje się za narażone
na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych na ceny
energii (zwanych dalej kosztami emisji pośrednich) w celu kompensacji tych kosztów zgodnie z zasadami pomocy
państwa.

3. POLSKA - Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
a) System Rekompensat Finansowych z tytułu kosztów pośrednich uczestnictwa w systemie EU ETS
musi zostać wpisany do Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych !!!
b) Podmiotem wiodącym Ustawy jest Ministerstwo Środowiska.
c) Ze strony Ministerstwa Gospodarki prace nadzoruje Departament Innowacji i Przemysłu.
d) System Rekompensat był wstępnie analizowany przez UOKIK.
e) Wprowadzenie SYSTEMU REKOMPENSAT wymaga
 wydania Rozporządzenia wykonawczego !!!
 współpracy ministerstw: Środowiska, Gospodarki i Finansów !!!
a) System Rekompensat będzie wymagał notyfikacji.
b) Podobne systemy wdrażają konkurenci polskiego przemysłu (Niemcy, Norwegia, Francja etc.).

BACKLOADING – wpływ na możliwą wysokość rekompensat.
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Dodanie do art. 10 ust. 4 dyr. z 2003 roku zdania:
"w stosownych przypadkach KE dostosowuje
harmonogram dla każdego okresu, aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie rynku".
Backloading - przesunięcie 900 mln ton uprawnień
do emisji z puli uprawnień przypadających na:
 2013 r. (1 056 mln ton) 400 mln ton;
 2014 r. (1 044 mln ton) 300 mln ton;
 2015 r. (1 092 mln ton) 200 mln ton.

i ich sprzedaż (łącznie 900 mln ton) w latach 20192020.

Celem wprowadzenia backloadingu jest
zwiększenie ceny uprawnień do emisji CO2.
Środki które będzie można przeznaczyć na
system rekompensat (30% przychodów z
aukcji uprawnień do emisji) będą:
 bez backloadingu stabilne na poziomie
500 mln zł/rok do 2017 r, potem wrosną
do 1,5 i 2,5 mld zł w latach 2019 i 2020;
 z backloadingiem symboliczne w 2013 r,
potem będą stabilne lub będą rosły
szybciej lub wolniej w zależności od
przyjętej prognozy cenowej.

REDUKCJA KOSZTÓW KOLOROWYCH CERTYFIKATÓW –
wnioski z prac „Grupy roboczej d.s. redukcji …”.
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1. Sprawozdanie z prac grupy roboczej ds. redukcji obciążeń przedsiębiorstw energochłonnych.
Dnia 8 grudnia 2011 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, jako Przewodniczący
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, zarządzeniem nr 14, powołał
do życia ww. grupę roboczą. Jej głównym zadaniem było przygotowanie projektu systemowego rozwiązania prawnego
dla sektora przedsiębiorstw energochłonnych w celu zmniejszenia wynikających ze zużycia energii elektrycznej
nadmiernych kosztów, związanych z czynnikami kształtującymi poziom cen tej energii w Polsce.
20 e) odbiorca przemysłowy – odbiorca końcowy, którego
główną działalnością gospodarczą jest działalność
w zakresie:
a) wydobywania węgla kamiennego lub rud metali
nieżelaznych,
b) produkcji wyrobów z drewna oraz korka
z wyłączeniem produkcji mebli,
c) produkcji papieru i wyrobów z papieru,
d) produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
e) produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
f) produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
g) produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
h) produkcji metali,
i) produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków
i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych
i grafitowych,
j) produkcji żywności.

roczne zużycie > 100 GWh, udział kosztów En.EI. w wartości
produkcji
>12%
>7%
>3%
współczynnik redukcji obowiązku
0,2
0,6
0,8
liczba firm
20
40
60
woumen firm w GWh/rok
9 645
19 158
25 861
wysokość obowiązku w %
12
wysokość obowiązku w GWh/rok
1 157
1 142
804
ubytek w sytemie OZE w GWh/rok
926
457
161
1 543

REDUKCJA KOSZTÓW KOLOROWYCH CERTYFIKATÓW –
poselski projekt nowelizacji Ustawy PE.
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2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 946 tzw. mały trójpak energetyczny).

a) UOKiK zgłosił do tekstu nowelizacji Ustawy poprawkę dotyczącą redukcji kosztów kolorowych certyfikatów w grupie
przedsiębiorstw energochłonnych warunkującą wejście w życie zapisów dopiero po skutecznym ich notyfikowaniu
przez KE.
b) W odpowiedzi na stanowisko UOKiK, FOEEiG zażądało wyłączenia z obowiązku notyfikacji zapisów dających
przedsiębiorstwom spełniającym określone warunki uprawnienie do samodzielnego wywiązywania się z obowiązku
zakupu kolorowych certyfikatów.
11) w art. 9a:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom
maklerski, o których mowa w ust. 1a, z zastrzeżeniem ust. 1a3 w zakresie określonym w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9, są obowiązane:”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8, wykonują:
1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100
GWh energii elektrycznej której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji, a także złożył oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1a1 ;

Zapisy w art. 9a w ust. 1 i w ust. 1a nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne, dające przedsiębiorstwom
spełniającym określone warunki uprawnienie do samodzielnego wywiązywania się z obowiązku zakupu
kolorowych certyfikatów, umożliwiło im odzyskiwanie zapłaconego podatku akcyzowego od energii
elektrycznej pochodzącej z OZE.

NOWY MODEL RYNKU ENERGII - stanowisko FOEEiG.

1. Podstawowym sposobem likwidacji ograniczeń systemowych winna być rozbudowa infrastruktury
sieciowej i wytwórczej tak, by tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju gospodarczego na
obszarze całego kraju.
2. Priorytetem wspólnego europejskiego rynku jest swobodna wymiana towarów i usług jako warunek
uczciwej konkurencji również w obszarze energii elektrycznej.
3. Rada Europejska określiła docelowy Model Europejskiego Rynku Energii jako wielostrefowy, złożony z 3
podstawowych elementów: Rynku Dnia Następnego, Rynku Dnia Bieżącego i Metodyki Wyznaczania
Zdolności Przesyłowych pomiędzy obszarami rynkowymi. Wydaje się uzasadnione, by polskie rozwiązania
w tym zakresie były zgodne z tendencjami europejskimi.
4. FOEEiG akceptację proponowane przez ZDREE modyfikacji w obszarze Rynku Bilansującego,
w szczególności wprowadzenie pełnego modelu sieci, udoskonalenie narzędzi informatycznych,
zastosowanie na rynku bilansującym cen marginalnych w poszczególnych lokalizacjach systemu.
5. Modyfikacje w obszarze Rynku Hurtowego winny być ograniczone do Modelu Strefowego. Kluczowe,
będzie tutaj wyznaczenie „obszarów rynkowych”, które winno być poprzedzone analizami i symulacjami
kosztów i korzyści wynikających z ich wprowadzenia. Dla odbiorców energii trudne do zaakceptowania
będzie rozliczanie według różnych cen (zależnych od przynależności do określonej strefy).

6. ZDREE uznaje za optymalny w Polskich warunkach „model węzłowy” powiązany z uruchomieniem Rynku
Finansowych Praw Przesyłu. Rozwiązanie to jest jednak sprzeczne z Modelem Europejskiego Rynku Energii.
ZDREE rekomenduje w obszarze długoterminowego bilansowania KSE wprowadzenie Rynku Mocy
Wytwórczych. FOEEiG wnioskuje o odrzucenie tego rozwiązania jako nierynkowego i sprzecznego
z zasadami konkurencji.

REDUKCJA KOSZTÓW AKCYZY oraz PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI
wnioski z prac „Grupy roboczej d.s. redukcji …”.
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1. Sprawozdanie z prac grupy roboczej ds. redukcji obciążeń przedsiębiorstw energochłonnych.
08.122011 r. Wiceprezes Rady Ministrów, MG Waldemar Pawlak, jako Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do
Spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, zarządzeniem nr 14, powołał ww. grupę roboczą. Jej
zadaniem było przygotowanie projektu systemowego rozwiązania prawnego dla przedsiębiorstw energochłonnych,
w celu zmniejszenia ponoszonych przez nie nadmiernych kosztów, energii elektrycznej.
Redukcja kosztów podatku akcyzowego od energii elektrycznej.
1 rok
2 rok
3 rok
wielkość zużycia energii elektrycznej w GWh/rok
> 400
> 100
> 10
udział kosztów energii elektrycznej w wartości produkcji.
> 7%
>3%
>7%
>3%
>7%
>3%
Proponowana wysokość podatku akcyzowego w zł/MWh
10
15
5
10
0
10
liczba firm spełniających kryteria szt.
17
22
40
60
141
344
Wolumen zużycia firm spełniających kryteria w GWh/rok
7 506
14 162
19 158
25 861
22 026
33 724
Redukcja przychodów budżetowych mln zł/rok
75
33
287
67
441
117
108
354
557

W takcie prac Grupy, uznano za uzasadnione wypracowanie w pierwszej kolejności rozwiązań redukujących
koszty przedsiębiorstw energochłonnych wynikające z obowiązku zakupu kolorowych certyfikatów.
Zadeklarowano również potrzebę kontynuowania prac nad dalszą redukcją obciążeń przedsiębiorstw
energochłonnych (w tym redukcją opłat przesyłowych i dystrybucyjnych) po skutecznym wprowadzeniu
wszystkich wypracowanych propozycji.

PROCEDURA NADMIERNEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO – Polska na tle 12
innych krajów UE.

Zgodnie z nałożoną w 2009 r. procedurą
nadmiernego deficytu Polska powinna zmniejszyć
deficyt do dopuszczalnego poziomu 3% PKB.

POLSKA mająca dług publiczny <60% PKB, a deficyt
powyżej, ale blisko dopuszczalnego poziomu 3%
PKB, może skorzystać ze specjalnej reguły, która
uwzględnia koszty netto przeprowadzonej reformy
emerytalnej.

KE może zaakceptować wyższy niż 3% deficyt
POLSKI.
Nie
ma
jednak
określonego
akceptowalnego pułapu odchylenia (nieoficjalnie
mówi się 0,5%).
Spośród
20
krajów
objętych
procedurą
nadmiernego deficytu sześć, w tym POLSKA, ma
szanse na zamknięcie procedury w kolejnych latach.

REDUKCJA KOSZTÓW PRZESYŁU, PODATKU AKCYZOWEGO oraz
WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG SYSTEMOWYCH .
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Redukcja kosztów PODATKU AKCYZOWEGO od gazu ziemnego.

a) Nowelizacja nie wprowadza zwolnień w odniesieniu do energii elektrycznej.
b) Wprowadza do ustawy o podatku akcyzowym art. 31b, który reguluje zakres zwolnień od akcyzy wyrobów
energetycznych o kodzie CN 2705 00 00, CN 2711 11 00, CN 2711 21 00 i CN 2711 29 00.
c) Zwolnieniu, ze względu na przeznaczenie ww. wyrobów







podlega ich zużycie w celach opałowych:

w produkcji energii elektrycznej,
FOEEiG proponowało
w produkcji wyrobów energetycznych,
dodanie kodu
do przewozu towarów i pasażerów koleją,
2716 00 00 – En. Elektr.
do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,
w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych i do redukcji chemicznej.

Zakład energochłonny - podmiot, dla którego udział zakupu wyrobów energetycznych o kodzie CN 2705 00 00. 2711 11 00,
2711 21 00 i 2711 29 00 w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w skali roku poprzedzającego rok,
w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

SKUTECZNOŚĆ KOALICJI SEKTORÓW STALOWEGO , METALI NIEŻELAZNYCH I FOEEiG.
Zdecydowane działania obu w/w sektorów wspartych przez FOEEiG, koordynowane przez E&Y spowodowały usunięcie
z Ustawy zapisów:
Zwolnienia, obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym średnia arytmetyczna dziennych notowań gazu ziemnego
na giełdzie energii w lipcu tego roku, będzie niższa od średniej arytmetycznej dziennych notowań w grudniu roku
poprzedniego o co najmniej dwukrotność stawki akcyzy, tj. 1,28 zł/GJ, przy 31 GJ/1000 m3 ; spadek ceny o 2x39,68=79,36
zł/1000 m3 czyli o 7,9% (cena 1 000 zł/1000 m3) likwiduje bezpowrotnie przyznaną ulgę.

USŁUGI SYSTEMOWE ODBIORCÓW - wycena.
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Składniki wyceny usług systemowych świadczonych przez odbiorców przemysłowych

 koszt stały elektrowni gazowej którą należało by wybudować dla pokrycia rosnącego
zapotrzebowania na energię elektryczną (opłata za gotowość do świadczenia usługi);

• amortyzacja pokrywająca koszty inwestycyjne;
• różnego rodzaju opłaty eksploatacyjne;
• płace pracowników;

• koszt zagwarantowania dostaw paliwa.

 koszt zmienny produkcji energii elektrycznej w elektrowni gazowej (opłata za świadczenie
usługi redukcji zużycia).

• wartość uprawnień do emisji niezbędnych do wyprodukowania energii elektrycznej na pokrycie
„zredukowanego” przez odbiorców przemysłowych zapotrzebowania;

• koszt zużytego paliwa;
• koszt materiałów eksploatacyjnych.

USŁUGI SYSTEMOWE ODBIORCÓW - wycena.
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Wprowadzenie UCZCIWYCH zasad świadczenia przez PRZEMYSŁOWYCH ODBIORCÓW energii
elektrycznej USŁUG NA RZECZ KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO (redukcja
zapotrzebowania na polecenie OSP).
By zapewnić 100% regulacyjność na wypadek zakłóceń w pracy KSE (np. przerw w generacji ferm
wiatrowych), nie opłaca się budować lub utrzymywać regulacyjnych elektrowni systemowych.
Bardziej ekonomiczne jest uruchomienie rezerwy bilansującej skumulowanej u przemysłowych
odbiorców energii elektrycznej.

Wskaźniki operacyjnych kosztów stałych wybranych elektrowni.
Technologia
[PLN/MW/rok]
Węgiel kamienny
110 000
Węgiel brunatny
115 000
Gaz
110 400
Jądrowa
313 100
Farma wiatrowa Onshore
125 000
Farma wiatrowa Offshore
325 900
Wodna
44 800
Biomasa
312 000

USŁUGI SYSTEMOWE ODBIORCÓW – przetarg PSE-o.

Cel przetargu
 zawarcie umów łącznie na maks. 200 MW redukcji;
 Umożliwienie udziału w postępowaniu: odbiorcom energii elektrycznej, przedsiębiorstwom obrotu,
agregatorom, konsorcjom.

w miesiącach: X-III





od 10 do 20 MW
od 21 do 35 MW
od 36 do 55 MW
od 56 do 90 MW

w miesiącach: IV-IX
Oczekiwane wielkości redukcji






od 10 do 20 MW
od 21 do 35 MW
od 36 do 55 MW
od 56 do 90 MW

Charakterystyka usługi

Umowa







 w ramach każdego pakietu tylko 1 wykonawca;
 kryterium wyboru - cena;
 umowa na 24 miesiące

czas redukcji to kolejne 4 godziny;
liczba redukcji w ciągu doby – 1;
liczba redukcji w okresie umowy - 5 zimą i 5 latem;
aktywacja usługi - 6 godz. przed czasem redukcji;
polecenie redukcji 2 godz. przed czasem redukcji.

Rozliczanie

 wykonawca, raport z wykonania usługi 2 dni po redukcji;
 OSP - raport handlowy 6.dni po zakończeniu okresu;
 wykonawca – faktura VAT.

USŁUGI SYSTEMOWE ODBIORCÓW – przetarg PSE-o c.d.

Sposoby wyznaczania wielkości redukcji
1. Metoda profilu planowanego.
OSP sprawdza odchylenia (ER-Epl), jeżeli ≥ 15% Eosp – godzina nie spełnia warunku dokładności
planowania. Więcej niż 10% godzin z przedziału 8-22 z dni roboczych powoduje odrzucenie metody.
2. Metoda profilu bazowego.
OSP porównuje profile dobowe dni roboczych do średniego profilu dobowego. Jeżeli suma różnic
w danej dobie w godzinach 8-22 ≥ 1,5 to doba nie spełnia warunku podobieństwa. Więcej niż 10% dób
niespełniających warunku podobieństwa odrzuca możliwość stosowania tej metody.
3. Metoda wartości bazowej.
4. Metoda danych historycznych.
Podczas aktywacji ofert nie będą sprawdzane sieciowe warunki bezpieczeństwa pracy KSE.
Oferta bilansująca odbiorcy (redukcyjna) oznacza, iż gdy cena CRO na RB będzie ≥ ceny w ofercie, odbiorca
zmniejszy swój pobór.
Gdy pobór objęty jest USE odbiorca rezygnuje z odbioru energii i odsprzedaje energię z USE na RB.
Gdy pobór nie jest objęty USE odbiorca rezygnuje z zakupu energii na Rynku Bilansującym.
Odbiorcy aktywni będą reprezentowane na RB prze Jednostkach Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGOa)
Pobór mocy przez JGOa będzie monitorowany systemem SCADA. URB posiadający JGOa będzie zobowiązany
zapewnić odpowiednie urządzenia pomiarowe oraz dostęp do danych w określonych przez OSP lokalizacjach.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

