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Plan Prezentacji

• Zmiany wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dn. 23 listopada 2017 r.
ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL)
• Warunki Dotyczące Bilansowania

• Zmiany wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
(CACM)
• Karta aktualizacji IRiESP nr CB/18/2018

• Zobowiązania Polski wynikające z decyzji notyfikacyjnej rynku mocy
• Karta aktualizacji IRiESP nr CB/20/2018
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE BILANSOWANIA
(EBGL)
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Zakres przedmiotowy i podmiotowy EBGL

• Zdefiniowanie ról i zadań na rynku bilansującym

•

•
•
•
•

• OSP, OSD
• Podmioty odpowiedzialne za bilansowanie (BRP)
• Dostawcy usług bilansujących (BSP)
• Organy regulacyjne (NRA)
Ustanowienie europejskich platform wymiany energii bilansującej
• Energii bilansującej z rezerw zastępczych (rezerwy trójnej) – Replacement Reserves (RR)
• Energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną
(rezerwy wtórnej ręcznej) – manual Frequency Restoration Reserves (mFRR)
• Energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (wtórna automatyczna) –
automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR)
• Kompensowania niezbilansowań (netowanie zapotrzebowania na aFRR) – Imbalance Netting (IN)
Określenie zharmonizowanych zasad pozyskiwania, aktywowania i wymiany usług bilansujących
• Energia bilansująca i rezerwy
Wyznaczanie i alokacja zdolności przesyłowych na potrzeby wymiany usług bilansujących
Wycena i rozliczanie usług bilansujących
Raportowanie i publikacja danych
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Obszar oddziaływania EBGL

• Operatorzy systemów przesyłowych

•
•
•

• Konieczność zmian i harmonizacji zasad funkcjonowania rynków bilansujących
• Zaprojektowanie i implementacja europejskich platform wymiany energii bilansującej
• Konieczność opracowania wielu warunków i metod szczegółowych
OSD
• Udział w procesie bilansowania systemu (zasoby przyłączone do sieci OSD)
• Dostarczanie danych, określanie możliwego poziomu aktywacji
Organ Regulacyjny (NRA)
• Zatwierdzanie warunków i metod szczegółowych
Uczestnicy rynku
• Zmiana zasad funkcjonowania rynku bilansującego
• Zmiana zasad rozliczania niezbilansowania
• Otwarcie rynku bilansującego na wymianę transgraniczną
• Możliwość sprzedaży usług bilansujących za granicę
• Konkurencja ze strony zagranicznych dostawców usług bilansujących
• W dalszym ciągu interakcje wyłącznie z jednym OSP (OSP przyłączający)
– wymiana usług wg. modelu OSP-OSP
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Wytyczne weszły w życie 18.12.2017
Zadania powinny zostać wykonane do 18 grudnia
lub 18 czerwca danego roku

Orientacyjny Harmonogram
RR

Proj.

Wdrożenie

Przyłączenie

IN

Proj.

Wdrożenie

Przyłączenie
Przyłączenie

Wdrożenie

a/m FRR

Proj.

Rozliczenia

Wstępne zasady
rozliczeń
Zharmonizowane
zasady

Możliwa derogacja

Wdrożenie
Możliwa derogacja do 2025 …

ISP = 15 min

Alokacja dla wymiany rezerw
CZC

Zasady
Lokalne
Wycena energii

Rozliczenia
TSO-TSO

Metoda wyznaczania zdolności przesyłowych dla RB
T&C

Wdrożenie+ GCT = 8h

GCT = 1h

Publikacja danych
Met. wyceny

Wdrożenie

w. planowa

Wdrożenie

wymiana nieplanowa

2018

2019

Wdrożenie

2020

2021

2022

2022
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SDS i CDS w EBGL

• EBGL wyróżnia dwa typy systemów
• Model samodzielnego dysponowania (SDS)
• Grafiki wytwarzania i grafiki zużycia energii, a także sterowanie ruchem sieciowym zakładów wytwarzania
energii oraz instalacji odbiorczych są ustalane samodzielnie przez te podmioty

• Model centralnego dysponowania (CDS)

•

• Grafiki wytwarzania i grafiki zużycia energii, a także sterowanie ruchem sieciowym zakładów wytwarzania
energii oraz instalacji odbiorczych w odniesieniu do jednostek centralnie dysponowanych są ustalane przez
OSP w ramach zintegrowanego procesu grafikowania;
Zintegrowany proces grafikowania
• Iteracyjny proces z wykorzystaniem ofert zawierających dane handlowe, złożone dane techniczne
poszczególnych zakładów wytwarzania energii lub instalacji odbiorczych, uwzględniający wprost
charakterystykę rozruchu, najnowszą analizę wystarczalności obszaru regulacyjnego oraz granice
bezpieczeństwa pracy systemu jako dane wejściowe do tego proces;
• Opowiada działaniom wykonywanym przez PSE w ramach prowadzenia rynku bilansującego
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Model grafikowania w Polsce

• PSE, na podstawie art. 14 EBGL, poinformowały Prezesa URE, że planują stosować model
•

centralnego dysponowania
W dn. 17.05.2018 Prezes URE przyjął zgłoszenie, bez zgłaszania zastrzeżeń

• Konsekwencje stosowania modelu centralnego dysponowania
• Możliwość stosowania zintegrowanego procesu grafikowania

→ Brak zmiany ogólnej koncepcji działania rynku bilansującego w PL
• Oferty bilansujące złożone przez dostawców w Polsce (zawierające złożone dane) będą
konwertowane przez OSP na oferty na platformy europejskie (zawierające wyłączenie dane
handlowe)
• Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia procesów rynku bilansującego
• Możliwość zdefiniowania innych czasów zamknięcia bramek na zgłaszanie ofert bilansujących
• Możliwość ustalenia zasad zmian ofert między kolejnymi procesami rynku bilansującego
• Możliwość wyznaczania niezbilansowania dla mniejszych obszarów (aż do poziomu jednostki
grafikowej)
• Możliwość zastosowania specyficznych zasad wyznaczania niezbilansowania (innych niż
zharmonizowane dla systemów samo-dysponowanych)
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WARUNKI DOTYCZĄCE BILANSOWA
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Warunki Dotyczące Bilansowania
Kwestie ogólne (1)

• Zgodnie z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EBGL) do dnia 18 czerwca 2018 r., PSE S.A. zobowiązane są
do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa URE warunków dla dostawców usług
bilansujących oraz warunków dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie (dalej: Warunki Dotyczące
Bilansowania)

• Propozycja Warunków Dotyczących Bilansowania podlega konsultacjom społecznym zgodnie z art. 10
ust. 1 i 5 EBGL. Konsultacje muszą trwać co najmniej miesiąc

• Zgodnie z art. 5 ust. 5 EBGL „Propozycja dotycząca warunków lub metod musi obejmować proponowane ramy
czasowe ich wdrożenia (…)”

• Harmonogram wdrażania nie może przekraczać dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia przez właściwe
organy regulacyjne, chyba że wszystkie właściwe organy regulacyjne zgodzą się wydłużyć harmonogram
wdrażania lub jeżeli w niniejszym rozporządzeniu przewidziano inne harmonogramy
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Warunki Dotyczące Bilansowania
Kwestie ogólne (2)

• Zakres przedmiotowy Warunków Dotyczących Bilansowania jest aktualnie uregulowany w IRiESPBilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP-Bilansowanie)
• IRiESP-Bilansowanie zawiera także zasady i wymogi, które wykraczają poza zakres przedmiotowy
Warunków Dotyczących Bilansowania
• IRiESP-Bilansowanie jest wydzieloną częścią IRiESP, tak jak IRiESP-Korzystanie, w której znajdują się
odwołania do IRiESP-Bilansowanie

• Harmonogram wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania
• Przedłożenie Warunków Dotyczących Bilansowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE do 18.06.2018 r.
• Termin wdrożenia/wejścia w życie Warunków Dotyczących Bilansowania: 12 miesięcy od daty ich
zatwierdzenia (w tym okresie będą obowiązywały zasady wynikające z IRiESP-Bilansowanie)
• Złożenie przez OSP do Prezesa URE stosownych Kart aktualizacji IRiESP lub stosownych wniosków do
Prezesa URE w terminie umożliwiającym zatwierdzenie zmian przez Prezesa URE przed datą
wejścia w życie Warunków Dotyczących Bilansowania celem:
• Uchylenia, ze skutkiem na dzień wdrożenia, zakresu regulacji IRiESP objętej Warunkami
Dotyczącymi Bilansowania
• Zapewnienia zgodności IRiESP z Warunkami Dotyczącymi Bilansowania i innymi metodami
opracowanymi i zatwierdzonymi na podstawie Kodeksów Sieci/Wytycznych

11

Warunki Dotyczące Bilansowania
Kwestie ogólne (3)

• Dodatkowo w Warunkach Dotyczących Bilansowania zawarto:
• Określenie Warunków Dotyczących Bilansowania jako regulaminu w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu
cywilnego – stanowią zatem część umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
• Wykazanie zgodności Warunków Dotyczących Bilansowania w kontekście celów EBGL
• Określenie Warunków Dotyczących Bilansowania jako części umowy o świadczenie usług przesyłania
energii elektrycznej zawartej z OSP
• Tryb wejścia w życie Warunków Dotyczących Bilansowania
• Tryb dokonywania i wprowadzania zmian Warunków Dotyczących Bilansowania – proces zbliżony do
zmian IRiESP
• Karta aktualizacji lub nowe Warunki, z okresem konsultacji nie krótszym niż jeden miesiąc
• Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia
• Po zatwierdzeniu OSP publikuje Kartę Aktualizacji / nowe Warunki na stronie internetowej, co najmniej jeden
miesiąc przed ich wejściem w życie

• Niezależnie od konieczności wdrożenia Warunków dotyczących bilansowania poprzez dokonanie
stosownych zmian w IRiESP w terminie 12 miesięcy od zatwierdzenia Warunków przez Prezesa URE,
w tym terminie konieczne będzie także:
• Przeprowadzenie aktualizacji umów z uczestnikami rynku bilansującego
• Zawarcie odesłań do decyzji zatwierdzających Warunki Dotyczące Bilansowania w umowach / ustawie
Prawo energetyczne / IRiESP
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Warunki Dotyczące Bilansowania
Zakres i zawartość (1)

• Warunki Dotyczące Bilansowania muszą zawierać:
• Zasady i warunki uczestnictwa w Rynku Bilansującym (art. 18 ust. 4 lit. a, ust. 5 lit. a-c oraz ust. 6 lit. b);
• Zakres i wymogi dotyczące danych oraz informacji, wymienianych pomiędzy Dostawcami Usług Bilansujących oraz
uczestnikami Rynku Bilansującego a OSP (art. 18 ust. 5 lit. d, f oraz ust. 6 lit. d);
• Czas zamknięcia bramki dla zintegrowanego procesu grafikowania (art. 18 ust. 8 lit. a);
• Zasady wykorzystania i aktualizacji ofert dotyczących zintegrowanego procesu grafikowania (art. 18 ust. 8 lit. b - d);
• Zasady zgłaszania pozycji bilansowej oraz grafików przez uczestników rynku bilansującego OSP (art. 18 ust. 6 lit.
e, j);
• Produkty wykorzystywane na Rynku Bilansującym (art. 18 ust. 5 lit. g);
• Zasady wyznaczania i odpowiedzialności za niezbilansowanie (art. 18 ust. 5 lit. e, oraz ust. 6 lit. a, c, g, l);
• Zasady rozliczeń ilościowych i wartościowych (art. 18 ust. 5 lit. h - j oraz ust. 6 lit. f, h, k);
• Konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania Warunków (art. 18 ust. 5 lit. k oraz ust. 6 lit. i)
• Informacje o stosowaniu wybranych zwolnień i odstępstw od standardowych rozwiązań przyjętych w EBGL
(art. 18 ust. 7 lit. e - g)
• Obowiązek informowania o niewykorzystanych mocach wytwórczych (art. 18 ust. 7 lit. a)
• Obowiązek oferowania niewykorzystanych mocy wytwórczych na rynku bilansującym (art. 18 ust. 7 lit. b,c)
• Wymóg zgłaszania zbilansowanej pozycji po rynku dnia następnego (art. 18 ust. 7 lit. d).
• Możliwość stosowania rozchylonych cen niezbilansowania (art. 18 ust. 7 lit. g).
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Warunki Dotyczące Bilansowania
Zakres i zawartość (2)

• Wymagany zakres Warunków Dotyczących Bilansowania praktycznie pokrywa się z zakresem
•

IRiESP-Bilansowanie
Aktualna treść Warunków Dotyczących Bilansowania przenosi aktualne zasady funkcjonowania rynku
bilansującego do nowego dokumentu, za wyjątkiem
• Pominięto rozdział 4 - Procedury bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi
• Prowadzenie Ruchu nie jest w zakresie EBGL

• Pominięto części dotyczące pozyskiwania GWS (2.1.12, 2.2.3 IRiESP)
• Nie są w zakresie EBGL

• Pominięto załącznik 3 - Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych
• Nie jest w zakresie EBGL
• Będzie uregulowany na podstawie CACM (Rozporządzenie 2015/1222)

•
•

• Dodano odwołania do podstawowych pojęć z EBGL
Ponadto dostosowano definicje do terminów używanych w rozporządzeniach CACM i EBGL
Wprowadzono zmiany planowane w związku z wdrożeniem MNA (KA IRiESP nr CB/18/2018)

• Części pominięte w propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania pozostaną w IRiESP
• W ramach wdrażania innych Kodeksów i Wytycznych Sieciowych mogą one zostać przeniesione
do innych dokumentów
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Warunki Dotyczące Bilansowania
Powiązanie pojęć EBGL z pojęciami stosowanymi w IRiESP (1)

• „dostawca usług bilansujących”
• uczestnik rynku z jednostkami zapewniającymi rezerwę lub grupami zapewniającymi rezerwę, który może
świadczyć usługi bilansujące na rzecz OSP - Balancing Service Provider (BSP)
• → uczestnik posiadający jednostkę aktywną (JGWa, JGOa)
• Punkt 2.1.5.1.2 Warunków

• „podmiot odpowiedzialny za bilansowanie”
• uczestnik rynku lub wybrany przez niego przedstawiciel odpowiedzialny za jego niezbilansowania - Balance
Responsible Party (BRP)
• → każdy Uczestnik Rynku Bilansującego (URB)

• Punkt 2.1.4.23 Warunków

• „niezbilansowanie”
• wolumen energii obliczony dla podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie oraz odpowiadający różnicy
między przydzielonym wolumenem przypisanym do tego podmiotu a końcową pozycją bilansową tego
podmiotu, uwzględniając wszelkie korekty niezbilansowania zastosowane w przypadku tego podmiotu w
danym okresie rozliczania niezbilansowania;
• → Energia Bilansująca Nieplanowana (EBN)
• Definicje
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Warunki Dotyczące Bilansowania
Powiązanie pojęć EBGL z pojęciami stosowanymi w IRiESP (2)

• „energia bilansująca”
• energia wykorzystywana przez OSP do celów bilansowania systemu dostarczona przez dostawcę usług
bilansujących
• → Energia Bilansująca Planowana (EBP)
• Definicje

• „obszar niezbilansowania”
• obszar, dla którego oblicza się niezbilansowanie
• → Jednostka grafikowa
• Punkt 2.1.5.1.2 Warunków

• „zintegrowany proces grafikowania”
• iteracyjny proces z wykorzystaniem co najmniej ofert zintegrowanego procesu grafikowania zawierających
dane handlowe, złożone dane techniczne poszczególnych zakładów wytwarzania energii lub instalacji
odbiorczych, uwzględniający wprost charakterystykę rozruchu, najnowszą analizę wystarczalności obszaru
regulacyjnego oraz granice bezpieczeństwa pracy systemu jako dane wejściowe do tego process

• Wyróżnik systemów centralnie dysponowanych (CDS)
• → Algorytmu Rozdziału Obciążeń (LPD)
• Punkt 3.5 Warunków
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Mechanizmy umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO
KARTA AKTUALIZACJI IRIESP NR CB/18/2018
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Działalność wielu NEMO (MNA)
NEMO w Polsce

• Rozporządzenie CACM zakłada możliwość działania wielu
wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO)
w jednym kraju członkowskim na zasadach
konkurencji pomiędzy tymi podmiotami

• NEMO uprawnienie do działania w polskim obszarze rynkowym
• TGE – wyznaczony przez Prezesa URE dn. 02.12.2015
• Nord Pool – wyznaczony przez Prezesa URE dn. 26.04.2016
• EPEX Spot – chęć działania w Polsce na podstawie nominacja
otrzymanej we Francji zgłoszona w dn. 18.04.2016
NEMO wyznacza się na początkowy okres czterech lat

• Zgodnie z art. 45 i 57 Rozporządzenia CACM
• W obszarach rynkowych w których został wyznaczony lub oferuje usługi obrotu więcej niż jeden NEMO, OSP, we
współpracy z NEMO, opracowują Warunki dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i innych
niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w danym Obszarze rynkowym
→ Multi-NEMO Arrangements (MNA)
• PSE opracowały propozycję MNA, zatwierdzoną przez Prezesa URE w dn. 05.06.2017
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Działalność wielu NEMO (MNA)
Proces wdrażania

• Trwa proces wdrożenia MNA w Europie
• Działania lokalne
• Dostosowanie krajowych mechanizmów rynkowych
• Regulacje / procedury/ narzędzia / umowy

• Działania pan-Europejskie
• Zmiany w mechanizmie łączenia rynków
• Koordynacja działań lokalnych

• Jednym z korków wdrożenia MNA w Polsce jest zmiana IRiESP umożliwiająca równoległe uczestnictwo
wielu NEMO w rynku bilansującym
• Realizowane kartą aktualizacji IRiESP CB/18/2018
• Zmiany istotne tylko dla giełd energii / NEMO

• Pełne wdrożenie MNA przewidziane na styczeń 2019
• Możliwość korzystania z wielu konkurencyjnych platform giełdowych
• Wszystkie platformy mają jednakowy dostęp do mechanizmu market coupling
• „Nieskończone” możliwości wymiany energii pomiędzy platformami w ramach polskiego obszaru rynkowego

19

Działalność wielu NEMO (MNA)
Koncepcja „multi-hub”

• Każdy NEMO przypisany jest do jednego
•

•

•
•

węzła tzw. „NEMO trading hub”
Nieograniczone zdolności przesyłowe
pomiędzy węzłami poszczególnych NEMO
zlokalizowanymi w polskiej strefie cenowej
(PL BZ)
Wszystkie zlecenia złożone w polskiej
strefie cenowej traktowane są przez
operatora łączenia rynków MCO jako
złożone w tym samym obszarze rynkowym
Jednolita
cena
rozliczeniowa
dla
wszystkich NEMO działających w Polsce
(wyjątek: sytuacje awaryjne)
Uwzględnienie ograniczeń alokacji z
wykorzystaniem wirtualnej strefy PLA –
umożliwienie tranzytu energii pomiędzy
Litwą i Szwecją
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Perspektywa rynkowa

Proces podzielony na trzy
zasadnicze fazy:
• fazę pre-couplingu – czyli fazę
poprzedzającą proces łączenia
rynków
• fazę couplingu – czyli fazę kiedy
realizowany jest proces łączenia
rynków
• fazę post-couplingu opisującą
procesy realizowane po
zakończeniu procesu łączenia
rynków

Schemat procesu łączenia RDN z udziałem wielu NEMO
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MNA a zmiany w KA nr CB/18/2018

• Mają na celu umożliwienie funkcjonowania wielu NEMO w polskim obszarze rynkowym w sposób zgodny
•
•

z zasadami określonymi w MNA, w terminie od 1 stycznia 2019 r.
Dotyczą rynku dnia następnego dla połączeń Polska-Szwecja i Polska-Litwa, i są skalowalne na profil
synchroniczny po wdrożeniu mechanizmu market coupling oraz na rynek dnia bieżącego
Zakres zmian
• Rozszerzenie listy podmiotów, które mogą być reprezentowane na Rynku Bilansującym jako Uczestnik
Rynku Bilansującego typu Giełda Energii (URBGE) o podmioty pełniące funkcje NEMO
• Określenie warunków uczestnictwa w wymianie międzysystemowej dla połączeń niesynchronicznych
oraz zmiana nazwy JG Wymiany Międzysystemowej URB nierównoległej (JGWMUn) na JG Wymiany
Międzysystemowej URB jednolitego łączenia rynków (JGWMUmc) w związku z alokacją zdolności
przesyłowych w ramach procesu jednolitego łączenia rynków Dnia Następnego
• Przypisanie JGWMUmc do URBGE pełniącego funkcję NEMO pod warunkiem zawarcia stosowanej umowy
z OSP
• Określenie sposobu wyznaczania rzeczywistych ilości dostaw energii (ER) dla jednostki JGWMUmc
• Uwzględnienie wielu NEMO przy wyznaczaniu ceny RCE
• Opracowanie zakresu danych oraz zasad ich zgłaszania przez URBGE pełniących funkcję NEMO w
ramach procesu jednolitego łączenia rynków Dnia Następnego oraz zasad weryfikacji tych danych
• Wyróżnienie funkcji NEMO Koordynatora
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ZOBOWIĄZANIA POLSKI WYNIKAJĄCE
Z DECYZJI NOTYFIKACYJNEJ RYNKU MOCY
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Zobowiązania Polski mające na celu poprawę sygnałów inwestycyjnych
na rynku energii elektrycznej – pkt 16 decyzji notyfikacyjnej rynku mocy

a) Zrównanie limitów cenowych energii na rynku dnia bieżącego i następnego z limitami
ustalonymi dla rynku europejskiego (1 lipca 2018)

b) Ustalenie limitów cenowych energii na rynku bilansującym na poziomie nie niższym limit
cenowy na rynku dnia bieżącego (1 stycznia 2019)

c) Zastosowanie cen marginalnych na rynku bilansującym z możliwością ich zróżnicowania
obszarowego (1 stycznia 2021)

d) Możliwość modyfikacji ofert na rynku bilansującym (1 stycznia 2021)
e) Wprowadzenie mechanizmu „scaricity pricing” na rynku energii (1 stycznia 2021)
f) Udział DSR w rynku hurtowym i bilansującym na zasadach zbliżonych do pozostałych
uczestników rynku (1 stycznia 2021)

g) Wygaszenie do 2021:
• Interwencyjna Rezerwa Mocy – IRZ; Praca interwencyjna – PI;
• Gwarantowany Interwencyjny Program DSR – IP DSR;
• Operacyjna rezerwa mocy – ORM
24

Projekt Karty Aktualizacji CB/20/2018
- Modyfikacja limitów cen energii elektrycznej na RB
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Modyfikacja limitów cen energii elektrycznej na RB
Zakres dopuszczalnych wartości ceny ofertowej w ofertach bilansujących JGWa i redukcji obciążenia JGOa
Aktualne zasady
Cena ofertowa dla pasma k oferty:
• Nie może być mniejsza od 70 zł/MWh (OFCk ≥ 70 zł/MWh)
• Nie może być większa od 1500 zł/MWh (OFCk ≤ 1500 zł/MWh)
• Równa 0 zł/MWh gdy brak dyspozycyjności (OFCk = 0 zł/MWh)

Modyfikacje dopuszczalnych zakresów cen ofertowych wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018
Oferta Bilansująca
JGWa

Oferta Bilansująca
JGWa w usztywnieniu

OFCk ≥ -50 tys. zł/MWh

OFCk ≥ -50 tys. zł/MWh

OFCk ≤ 50 tys. zł/MWh

OFCk ≤ 50 tys. zł/MWh

OFCk ≠ 0 zł/MWh

OFCk ≠ 0 zł/MWh

CRO ≥ -50 tys. zł/MWh

Oferta Bilansująca
JGWa niedyspozycyjna

OFCk = 0 zł/MWh

Oferta Zastępcza
JGWa

Oferta Redukcji
Obciążenia JGOa

OFCk ≥ 1 grosz/MWh

OFCk ≥ -50 tys. zł/MWh

OFCk ≤ 50 tys. zł/MWh

OFCk ≤ 50 tys. zł/MWh
OFCk ≠ 0 zł/MWh

CRO ≠ 0 zł/MWh

CRO ≤ 50 tys. zł/MWh

26

Liczba godzin: 43787
Liczba godzin z CRO > 300 zł/MWh: 1032
Liczba godzin z CRO > 1000 zł/MWh: 120

Cena [zł/MWh]

Wartości cen CRO w okresie 01.2013 – 12.2017
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18000

Liczba godzin CRO z danego przedziału

Liczba godzin CRO z danego przedziału

Liczba godzin z ceną CRO wyższą niż dana cena
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Zakres: 70÷1500 zł/MWh

Przedziały ceny CRO [zł/MWh]
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Przedziały ceny CRO [zł/MWh]

Zakres: 250÷1500 zł/MWh
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Liczba godzin: 5447
Liczba godzin z CRO > 300 zł/MWh: 259
Liczba godzin z CRO > 1000 zł/MWh: 3

Cena [zł/MWh]

Wartości cen CRO w okresie 01.01.2018 – 15.08.2018
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Liczba godzin CRO z danego przedziału

Liczba godzin z ceną CRO wyższą niż dana cena
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Zakres: 250÷1500 zł/MWh
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Projekt Karty Aktualizacji CB/20/2018
Pozostałe zmiany
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Cena za wytwarzanie energii elektrycznej JGOSPa

• Oferty bilansujące dla JGOSPa są wyznaczane na potrzeby planowania pracy KSE i odzwierciedlają koszty
•

wytwarzania (powiększone o składową stałą), co w sytuacjach wymagających ich użycia pozwala na dobór
do pracy oraz rozdział obciążeń tych JG w oparciu o kryteria kosztowe
Cena (CO) za wytwarzanie energii elektrycznej JGOSPa dla danego pasma i danej godziny, uwzględniana
w zasadach kształtowania ceny CRO, jest równa:
Aktualne zasady
1500 zł/MWh

Nowe zasady wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018
większa z wartości: (i) najwyższej ceny CO wyznaczonej dla dyspozycyjnych zdolności wytwórczych JGWa i mocy redukcji
obciążenia JGOa w tej godzinie oraz (ii) rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE) w tej godzinie

•
•

Nowe zasady wyznaczania CO dla JGOSPa utrzymują interwencyjny charakter tych zasobów:
Generacja z JGOSPa nie wprowadza zakłóceń w wycenie energii elektrycznej na RB
Siła sygnału cenowego JGOSPa uwzględniana przy wyznaczaniu ceny CRO, gdy generacja z tych źródeł
jest niezbędna do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną, jest dostosowana do wartości cen
energii elektrycznej na giełdowym RDN oraz cen energii elektrycznej zgłoszonych na RB w ofertach
bilansujących i ofertach redukcji obciążenia
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Cena za wytwarzanie energii elektrycznej JGWa

• Cena (CO) za wytwarzanie energii elektrycznej JGWa w godzinie h dla pasma k jest równa
• Zasada ogólna: cenie ofertowej określonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjętej Ofercie Bilansującej
– część handlowa JGWa
• Zasady szczególne: cenie określonej w Uzupełniającej Ofercie Bilansującej albo Dodatkowym Paśmie

• Brak możliwości modyfikacji cen w Przyjętej Ofercie Bilansującej JGWa jest postrzegany przez uczestników
•

rynku jako ograniczenie rozwoju rynku dnia bieżącego
Wprowadzenie swobodnej aktualizacji ofert bilansujących w aktualnym modelu RB stworzyłoby możliwości do
nadużyć i uzyskiwania nieuzasadnionych przychodów przez wytwórców ► wiązałoby się to ze wzrostem
kosztów bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, które są ponoszone przez
odbiorców końcowych

Modyfikacja zasad wyznaczania cen CO JGWa wprowadzana Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 ma na celu

• Uwzględnienie postulatów uczestników rynku w zakresie w jakim są one możliwe do wprowadzenia

•

w aktualnym modelu RB
Zapewnienie spójności z wprowadzanymi modyfikacjami zasad rozliczeń powiązanych z mechanizmem
energii awarii JGWa
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Modyfikacja cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGWa
Zasady wyznaczania cen CO dla zdolności wytwórczych JGWa z USE przyjętymi do realizacji na RBB

• W przypadku, gdy dla danej JGWa i danej godziny na RBB zostały przyjęte do realizacji USE i ilości dostaw
energii elektrycznej z tych USE mają znak odpowiadający dostawie energii na RB przez JGWa, to dla potrzeb
bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz rozliczania kosztów bilansowania
systemu i kosztów ograniczeń systemowych jako cenę CO dla zdolności wytwórczych JGWa, na które zostały
alokowane USE na RBB, przyjmuje się mniejszą z wartości:
• Ceny ofertowej określonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjętej Ofercie Bilansującej – część
handlowa JGWa, oraz
• Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) tej JGWa powiększonej o jednostkowy koszt
uprawnień do emisji CO2 tej JGWa dla danej doby handlowej (KCCO2)

• W przypadku, gdy wyznaczona według powyższych zasad cena CO nie dotyczy całych pasm zdolności
wytwórczych JGWa, to wprowadza się podział pasm, na które zostały częściowo alokowane USE na RBB,
w taki sposób, aby wyodrębnić pasma z ceną CO wyznaczoną według powyższych zasad

• W przypadku, gdy wyznaczona według powyższych zasad cena CO jest niższa od ceny ostatniego pasma
objętego USE przyjętymi do realizacji na RBN, to jako wartość ceny CO przyjmuje się wartość ceny
ostatniego pasma objętego USE przyjętymi do realizacji na RBN
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Zakres modyfikacji zasad rozliczeń powiązanych z mechanizmem
energii awarii JGWa
Zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018 nie modyfikują istoty mechanizmu wyznaczania
i rozliczania energii awarii (∆EA), lecz stanowią uzupełnienie zasad w tym zakresie

Zdolności wytwórcze JGWa, które są niedostępne ze względu na awarię, nie będą uwzględniane
w zasadach rozliczeń energii bilansującej planowanej, wyznaczeniu cen rozliczeniowych korekty pozycji
kontraktowej (CRK) JGWa
Zdolności wytwórcze JGWa z alokowanymi USE, które są niedostępne ze względu na zgłoszoną
niedyspozycyjność i jednocześnie nie są rozliczone jako energia awarii (∆EA), podlegają „realokacji” na
dyspozycyjne zdolności wytwórcze innych JGWa tego samego wytwórcy:
Wartość ceny CO dla zdolności wytwórczych JGWa, na które są realokowane USE w wyniku awarii innych
JGWa tej samej JGWr, jest wyznaczana zgodnie z zasadami wyznaczania ceny CO dla zdolności
wytwórczych JGWa objętych USE przyjętymi do realizacji w ramach RBB
Realokacja USE z powodu awarii odbywa się w pierwszej kolejności na najtańsze dostępne zdolności
wytwórcze (wg cen ofertowych)
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Kwalifikacja wykorzystania pasm JGWa z CO równą CRO

• W przypadku pasm ofertowych z ceną CO równą cenie CRO, kwalifikacja wykorzystania tych pasm jako
•
•
•

zmiana swobodna zostaje ograniczona do wielkości mocy odpowiadającej ilości energii z tych pasm
wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO
Wykorzystanie tych pasm zdolności wytwórczych w wielkości powyżej ilości energii wymaganej do
zbilansowania systemu w planie BPKD/BO wynika z warunków pracy elektrowni lub warunków pracy sieci,
stąd ich wykorzystanie w tym zakresie ma charakter zmiany wymuszonej a nie zmiany swobodnej
Dla pasma z ceną CO równą CRO wyznacza się współczynniki WPD i WPO określające jaka część
dostawy/odbioru ma charakter zmiany swobodnej
Dokonuje się podziału pasma z ceną CO równą CRO na dwa pasma mocy o następującej wielkości mocy
i kwalifikacji wykorzystania:
• Dla pasma reprezentującego dostawę energii elektrycznej na RB
• ZP=0 dla mocy odpowiadającej iloczynowi współczynnika WPD oraz ilości dostawy energii el. na RB z pasma
• ZP=1 dla pozostałego zakresu mocy pasma

• Dla pasma reprezentującego odbiór energii elektrycznej z RB
• ZP=0 dla mocy odpowiadającej iloczynowi współczynnika WPO oraz ilości odbioru energii el. z RB z pasma
• ZP=1 dla pozostałego zakresu mocy pasma
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Modyfikacja zasad wyznaczania zapotrzebowania w obszarze RB

• Zapotrzebowanie w obszarze RB (ZRB) jest wykorzystywane przy tworzeniu planu BPKD/BO, w którym
•

najwyższa cena za wytwarzanie (CO) lub redukcję (CR) energii elektrycznej wyznacza cenę CRO
ZRB uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO jest:
Aktualne zasady
równe sumie prognozowanych przez OSP godzinowych poborów energii z obszaru Rynku Bilansującego, które muszą zostać
pokryte przez JGWa oraz JGOSPa, skorygowanych o:
(1) Saldo międzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany energii w ramach pomocy awaryjnej oraz
redispatchingu, oraz
(2) Ilość energii elektrycznej zużytej na pompowanie w źródłach szczytowo-pompowych reprezentowanych w Jednostkach
Grafikowych Operatora Systemu Przesyłowego aktywnych

Nowe zasady wprowadzane Kartą aktualizacji nr CB/20/2018
równe sumie wyznaczonych na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych godzinowych poborów energii z obszaru
Rynku Bilansującego, które zostały pokryte przez generację JGWa oraz JGOSPa, skorygowanych o:
(1) Saldo międzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany energii w ramach pomocy awaryjnej oraz
redispatchingu
(2) Ilość energii elektrycznej zużytej na pompowanie w źródłach szczytowo-pompowych reprezentowanych w Jednostkach
Grafikowych Operatora Systemu Przesyłowego aktywnych
(3) Ilość energii elektrycznej wynikającą z wykorzystania mocy redukcyjnych JGOa, w części w jakiej redukcje Jednostek
Grafikowych Odbiorczych aktywnych zostały faktycznie zrealizowane
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Modyfikacja w zakresie informacji publikowanych przez OSP

• Zakres informacji publikowanych przez OSP zostaje uzupełniony o następujące dane:
• Prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony w ramach tworzenia planów pracy KSE:
PKD i BPKD
• Wykonany stan zakontraktowania KSE

• Rozszerzenie zakresu publikacji danych o informację o stanie zakontraktowania KSE stanowi uwzględnienie
postulatów zgłaszanych przez użytkowników systemu
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Dziękuję za uwagę

Slajdy dodatkowe

Platforma wymiany RR - TERRE
• Wymiana energii z rezerw zastępczych (trójnej)
•
•
•
•

Aktywacja z określonym krokiem
Czas aktywacji do 30 min
Rozdzielczość czasowa 15 min
Aktywacja maksymalizuje nadwyżkę ekonomiczną
uwzględniając ograniczenia

• Propozycja ram wdrażania art. (19.1) przeszła
konsultacje publiczne i została przekazana do
regulatorów

Full Participants:
• France (Rte)
• Italy (Terna)
• Portugal (REN)
• Espagne (RED)
• Suisse (Swissgrid)
• GB (National Grid)
Observers:
• Greece
Candidates :
• Norway
• Sweden
• Finland
• Denmark
• Czech Republic
• Romania
• Poland
• Hungary
• Croatia
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Platforma wymiany mFRR - MARI
PT mFRR and MARI project

European mFRR platform

PT mFRR
MARI project

• Wymiana energii z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (wtórna ręczna)
• Aktywacja w z określonym krokiem (scheduled) lub w dowolnej chwili (direct)
• Czas pełnej aktywacji do ok. 15 min (w trakcie dyskusji)
• Aktywacja maksymalizuje nadwyżkę ekonomiczną uwzględniając ograniczenia
• Propozycja ram wdrażania poddana została konsultacjom publicznym
• Propozycja ram wdrażania zostanie przesłana do regulatorów do 18.XII.2018
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Kompensowanie niezbilansowań
All TSO Platform

Status Quo
IGCC

INC

E-GCC

Accession process to IGCC

• Kompensowanie niezbilansowań
•
•
•
•
•

Kompensowanie niezbilansowania poszczególnych OSP
Unikanie aktywacji energii z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (aFRR) w przeciwnych kierunkach
Oparty o aktualną inicjatywę IGCC
Korekta kontrolerów LFC poszczególnych TSO
Pierwszy krok w kierunku implementacji platformy wymiany aFRR

• Propozycja ram wdrażania przeszła konsultacje publiczne i została przesłana do regulatorów
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Platforma wymiany aFRR - PICASSO
PICASSO

Members

Observers

EU mandatory aFRR target

Interested TSOs

• Wymiana energii z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną
• Czas pełnej aktywacji ok 7.5 min (w trakcie dyskusji)
• Aktywacja w oparciu o korektę kontrolerów LFC poszczególnych TSO
• Aktywacja w oparciu o ceny ofertowe

• Propozycja ram wdrażania przeszła konsultacje publiczne i zostanie przesłana do regulatorów do 18.XII.2018
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