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Główne czynniki zmieniające warunki działania systemu elektroenergetycznego

Pełna integracja
rynków krajowych

Integracja RES na
dużą skalę

Rozwój zasobów
wytwórczych

Rozwój generacji
rozproszonej

Rozwój usług
elastyczności

Rozwój
infrastruktury
sieciowej

Nowe role/funkcje
na rynku

Rozwój technik
informacyjnych

Rozwój
inteligentnych sieci
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Jakiej przyszłości powinniśmy się spodziewać?
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Jakiej przyszłości powinniśmy się spodziewać?

Żródło: Materiały InGrid
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Jakiej przyszłości powinniśmy się spodziewać?

Żródło: Materiały Siemensa

5

Jakiej przyszłości powinniśmy się spodziewać?
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Trzeci pakiet energetyczny – regulacje kodeksowe
Obszar rynkowy

Obszar przyłączeniowy

Obszar operacyjny

•

Wytyczne dot. alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania
ograniczeniami (CACM)
Termin wejścia w życie:
14.08.2015 r.

•

Kodeks Sieci dot. wymagań wobec
wytwórców w związku z
przyłączeniem do sieci (NC RfG)
Termin wejścia w życie:
17.05.2016 r.

•

Kodeks Sieci dot. pracy systemu w
warunkach zagrożenia i odbudowy
systemu po awarii (NC ER)
Termin wejścia w życie:
18.12.2017 r.

•

Wytyczne dot. długoterminowej
alokacji zdolności przesyłowych
(FCA)
Termin wejścia w życie:
17.10.2016 r.

•

Kodeks Sieci dot. sieci operatorów
systemów dystrybucyjnych i
odbiorców przemysłowych (NC DCC)
Termin wejścia w życie:
07.09.2016 r.

•

Wytyczne dot. bezpieczeństwa
pracy systemu
elektroenergetycznego (SO GL)
Termin wejścia w życie:
14.09.2017 r.

•

Wytyczne dot. bilansowania
(EB GL)
Termin wejścia w życie:
18.12.2017 r.

•

Kodeks Sieci dotyczący przyłączenia
wysokonapięciowego systemu
przesyłowego prądu stałego
(NC HVDC)
Termin wejścia w życie:
28.09.2016 r.

Produkty wynikające z wdrażania Kodeksów Przyłączeniowych

Procedury
testowania
przyłączanych
obiektów

Procedury
wykorzystania
certyfikatów

Procedury
pozwoleń na
użytkowanie

Wymogi
ogólnego
stosowania
Progi mocy
(dot. tylko NC
RfG)

Nowe
„Produkty”
w ramach
przyłączania
obiektów do
sieci OSD i
OSP

Procedura
objęcia
istniejącego
obiektu
wymogami
Kodeksu

Kryteria
udzielania
odstępstw

Klasyfikacja
obiekt nowy
vs. istniejący
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Wielkości progów mocy obowiązujące w Polsce (NC RfG)

Obszar

Wartość mocy
maksymalnej,
począwszy od której
moduł wytwarzania
energii zalicza się
do typu B

Wartość mocy
maksymalnej,
począwszy od której
moduł wytwarzania
energii zalicza się
do typu C

Wartość mocy
maksymalnej,
począwszy od której
moduł wytwarzania
energii zalicza się
do typu D

Polska

0,2 MW

10 MW

75 MW

* do typu D zaliczany jest każdy moduł wytwarzania przyłączony pod napięciem ≥ 110 kV,
bez względu na kryterium mocy
Kraj

A/B

B/C

C/D

AUSTRIA

250 kW

35 MW

50 MW

NIEMCY

135 KW

36 MW

45 MW

DANIA

125 KW

3 MW

25 MW

FRANCJA

1 MW

18 MW

75 MW

WIELKA BRYTANIA

1 MW

10 MW

50 MW

WŁOCHY

11,08 kW

6 MW

10 MW

POLSKA

200 kW

10 MW

75 MW
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Wymiana danych wspierająca planowanie i prowadzenie ruchu (SOGL)
Wymagany zakres wymiany danych

• Dane strukturalne
• Dane planistyczne
• Dane czasu rzeczywistego

Platformy rynku bilansującego w Europie (EGBL)
Nazwa projektu
implementacyjnego

Cel projektu implementacyjnego

Imbalance Netting

IGCC

Wdrożenie procesu netowania niezbilansowań
obszarów regulacyjnych, pozwalającego, o ile jest to
technicznie możliwe, na uniknięcie jednoczesnego
wykorzystywania rezerw regulacyjnych w
przeciwnych kierunkach

RR

TERRE

Utworzenie platformy dla wielu OSP, zdolnej do
gromadzenia ofert dot. RR i optymalizacji procesu
ich alokacji

Platforma

aFRR

mFRR

PICASSO

Utworzenie regionalnej platformy bilansowania
energii elektrycznej z wykorzystaniem rezerw z
aktywacją automatyczną

MARI

Utworzenie regionalnej platformy bilansowania
energii elektrycznej z wykorzystaniem rezerw
aktywowanych w trybie ręcznym

Czwarty pakiet energetyczny – cele i najważniejsze obszary

ścisła integracja krajowych rynków
energii, koordynacja regionalna
(zarządzanie systemem,
wystarczalność)

OZE dostosowane do rynku, rynek
dostosowany do OZE

spełnienie
celów unii
energetycznej

wzmocnienie roli konsumenta,
zwiększenie elastyczności strony
popytowej

rynek jednotowarowy, wszystkie
segmenty konkurencyjne
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Pozyskiwanie i wykorzystywanie usług elastyczności (flexibility)
• raport pt. „An integrated approach to Active System Management” powstał w
ramach projektu TSO-DSO Wholesale/Retail Interface
• udział: Eurelectric, EDSO for Smart Grid, GEODE i CEDEC oraz Komisji
Europejskiej
• temat: sposób organizacji pozyskiwania i wykorzystywania usług Flexibility, w
szczególności w sieci OSD, na potrzeby

• usuwania ograniczeń w sieciach TSO i DSO
• bilansowania

Flexibility - zmiana rozłożenia generacji lub/i zapotrzebowania,
na poziomie indywidualnym lub zagregowanym, powodowana
często jako reakcja na sygnały zewnętrzne i realizowana w
formie usługi

•

Active System Management (ASM) – zbiór strategii i narzędzi
wykorzystywanych przez DSOs i TSOs dla ekonomicznego i
bezpiecznego zarządzania systemem

•

obejmuje wykorzystanie i rozwój rozwiązań „smart grid”,
planowanie operacyjne, prognozowanie i planowanie zasobów
wytwórczych dla kształtowania w różnych horyzontach
czasowych i odrębnych obszarach generacji i zapotrzebowania

•

nacisk na elastyczne instrumenty rynkowe

•

odpowiedź na wyzwania dla pracy systemu (integracja OZE,
duży udział generacji rozproszonej, integracja rynków energii)
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Regionalizacja funkcji operatorskich w ramach czwartego pakietu
A. Zadania RCC przypisane obecnie do RSC lub ENTSO-E
• (RSC) Wyznaczanie zdolności przesyłowych (CC)
• (RSC) Analizy bezpieczeństwa (CSA)
• (ENTSOE/RSC) Tworzenie wspólnego modelu sieci (CGM)
• (ENTSOE/RSC) Planowanie wyłączeń (OPC)
• (ENTSOE) Sezonowe oceny wystarczalności (MTA)
• (ENTSOE/RSC) Krótkoterminowe prognozy wystarczalności (STA)

Procesy, w których RCC
podejmuje decyzje
Procesy, w których RCC
wydaje rekomendacje

B. Zadania RCC nowe w stosunku do trzeciego pakietu
• Wsparcie w identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w sieci zwiększających zdolności przesyłowe
• Wyznaczanie zdolności dla transgranicznego udziału w mechanizmach mocowych
• Określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym
• Wsparcie w zakupie mocy bilansującej na poziomie regionalnym
• Identyfikacja scenariuszy kryzysowych oraz ich symulacja
• Wsparcie w rozliczeniach międzyoperatorskich
• Wsparcie w ocenie planów obrony i odbudowy
• Wsparcie w odbudowie systemu
Procesy, w których RCC
• Analizy zakłóceń i awarii
wydaje rekomendacje
• Szkolenia personelu
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Harmonogram powołania RCC

12 m-cy
Rozpoczęcie działalności
RCC
(1 lipca 2022)

Zatwierdzenie SOR
przez ACER
6 m-cy

3 m-ce
Wejście w życie
rozporządzenia
(4 lipca 2019)

ENTSOE przedkłada
propozycję regionów
(SOR) do ACER

OSP regionu SOR
składają wniosek do NRAs
o powołanie RCC
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Struktura regulacji prawnych w zakresie rynku energii elektrycznej
PL

Prawo
energetyczne

1) sprawy
niedotyczące
kwestii
transgranicznych

IRiESP

UE

rozporządzenie 943/2019
(CEP)
rozporządzenie
714/2009/IEM
REG

dyrektywa
2009/72/IEM DIR

2) materia
zatwierdzana
fakultatywnie

3) Materia
uzupełniająca TCM
w celu ich
wykonania

kodeksy sieci
(NC)

wytyczne (GL)

TCM

TCM
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Strukturyzacja zasad rynkowych w ramach IRiESP

zakres przedmiotowy X

rozporządzenie
943/2019 (CEP)
(rozporządzenie
714/2009/IEM
REG)

Prawo
energetyczne

TCM X
zasady podstawowe

kodeksy sieci (NC)

rozporządzenie
714/2009/IEM
REG

zasady uzupełniające

procedury OSP
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including Electricity Markets!

Dziękuje za uwagę

